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ُنبذة عن املؤلف

 السرية الشخصية
لألستاذ الدكتور الشيخ طارق حممد جنيب اّللحام

تاريخ ومكان الوالدة: 1391هـ - 1972م بريوت-لبنان
اجلنسية: لبناين

العنوان: برج أيب حيدر-بريوت-لبنان
 تلفون حممول: 009613222051

مكتب: 009611653117
عنوان العمل: برج أيب حيدر-بريوت-لبنان

ص.ب: 5283-14
فاكس: 009611646714

sh_tarek_laham@hotmail.com :إمييل
إمييل الرابطة العاملية لقدامى وطالب األزهر الرشيف يف لبنان:

r.azhar.lb@gmail.com

professor الدرجة: أستاذ دكتور
التخصص الدقيق: الفقه العام/ فقه مقارن/ علوم القرآن/ العقائد والفرق.

النس��ب: يعود النسب إىل ســـيدنا رسول اهلل | من طريق سيدنا احلسني بن عيل ريض اهلل 
عنهما. وهذا النســـب الرشيف: السيد الرشيف طارق بن حممد جنيب بن أمحد بن يوسف 
ابن إســـماعيل المتصل نسبه بالسيد حممد اللحام الشهري بالقّدة ابن السيد عيل اللحام ابن 
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أمحـــد الكريدي الملقب بالكربيـــت األمحر ابن هباء الدين داود بـــن عبد احلفيظ بن حممد 
اهلمار بن بدر )المدفون يف وادي النســـور( ابن يوســـف بن بدران بن يعقوب بن مطر بن 
ســـامل الوفائي ابن حممد أيب الوفا بن حممد بن زيد بن عيل بن احلســـن بن حممد المرتىض بن 
زيد الشهيد ابن اإلمام عيل زين العابدين ابن اإلمام احلسني السبط الشهيد ابن اإلمام عيل بن 
أيب طالب كرم اهلل وجهه من زوجته الســـيدة فاطمة الزهراء ريض اهلل عنها بنت سيد اخللق 

حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.

 السرية الوظيفية:

أ-الوظائف السابقة: 

إمام وخطيب مسجد برج أيب حيدر-بريوت-لبنان.

باحث يف الدائرة العلمية يف مجعية المشاريع اخلريية اإلسالمية.

باحث وحمقق كتب يف الرشكة الدولية للطباعة والنرش والتوزيع.

نائـــب لرئيس مكتب اجلمهورية اللبنانية لمجلس الشـــباب العـــريب للتنمية المتكاملة 
التابعة جلامعة الدول العربية.

عضو يف اللجنة العلمية والثقافية يف احتاد اجلامعات العربية سابًقا.

ب-الوظائف احلالية:

رئيس الرابطة العالمية لقدامى وطالب األزهر الرشيف يف لبنان.

أستاذ دكتور حمارض يف اجلامعة العالمية-لبنان.

حمقق كتب لعدة ُدور نرش.

خطيب ومدرس مكلف من دار اإلفتاء اللبنانية يف لبنان.

مندوب العالقات اخلارجية يف اجلامعة العالمية-لبنان.
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النشاط اإلداري والعلمي:  

عضو يف مجعية المشاريع اخلريية اإلسالمية.

عضو يف مجعية شباب المشاريع-لبنان.

عضو يف مجعية األرشاف-لبنان.

عضو يف مجعية المشايخ الصوفية-لبنان.

عضو يف نادي المشاريع الريايض-لبنان.

األعامل العلمية: 

مشاركة يف مؤمترات وندوات علمية وثقافية.

عمل دورات تدريب ألئمة ووعَّاظ يف بالد عدة.

عمل دورات تدريب ألساتذة معاهد وجامعات إسالمية.

اخلربة التدريسية:

عـــنّي يف اجلامعة العالمية معيًدا بعد أن نال الماجســـتري، وهيتـــّم بمواكبة غري الناطقني 
بالعربية وحتضري الطالب الناجحني يف الثانويات لاللتحاق باجلامعات.

عنّي أستاًذا حمارًضا يف اجلامعة العالمية-لبنان.

تدرج حىت نال درجة أستاذ مساعد وكان يرشف عىل رسائل ماجستري.

تدرّج إىل أســـتاذ مشـــارك مع إلقاء حمارضات يف الدراســـات العليـــا يف اجلامعة العالمية 
والمعاهد الرشعية يف عدة دول عربية وإسالمية.

تابع تدريســـه األكادميي فضاًل عن التدريس الدعوي والوعظ واإلرشـــاد يف المســـاجد 
واجلامعات يف لبنان وخارجه إىل أن نال رتبة األستاذيَّة.
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التدرج الوظيفي األكادميي:

أستاذ يف اجلامعة العالمية-لبنان.

أستاذ مساعد يف اجلامعة العالمية-لبنان.

أستاذ مشارك يف اجلامعة العالمية-لبنان.

أستاذ دكتور يف اجلامعة العالمية-لبنان.

عضو يف اللجنة العلمية للدراسات العليا يف اجلامعة العالمية-لبنان.

مواقع التواصل االجتامعي:

يوتيوب: الشيخ الدكتور طارق اللحام

Youtube.com/DrTarikLahham

تلغرام: 009613222051

Tareklaham :سكايب

وتس اب: 009613222051

فيسبوك: الشيخ أ.د طارق اللحام

Facebook.com/DrTarikLahham
انستغرام: الشيخ أ.د طارق اللحام

Instagram: DrTarikLahham

تويرت: الشيخ أ.د طارق اللحام

Twitter: DrTarikLahham

املشاركات اإلعالمية:
إعداد وإلقاء برامج تلفزيونية وإذاعية حملية وفضائية.
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مقابالت إذاعية وتلفزيونية يف برامج تعىن بالشأن العام يف حمطات حملية وعالمية.

أحباث ورسائل وكتب:

- المعامالت المعارصة وحكم الرشع فيها.

- دور المرأة يف إثراء المجتمع وإنصاف اإلسالم هلا.

- خمترص عمدة الراغب يف خمترص بغية الطالب.

- الطريق المحبوب لدخول القلوب ج1.

- الوهابية تكفرييون شموليون. 

- كتب يف المزيان.

- تناقضات الوهابية. وهو هذا الكتاب الذي بني أيدينا.

- التحذير الرشعي ممن خالف أهل السنة )بيان حال بعض الفرق المعارصة(.

- رحلة التطرف من التكفري إىل التفجري.

- قصص ال تليق باألنبياء.

- اهلل ليس جسًما.

- نفائس المحارضات.

- فتاوى األلباين يف مزيان الرشيعة.

- كيف تفرس اآليات المتشاهبات.

- حزب التحرير يف عني الناقد. 

- احلضانة يف الرشيعة اإلسالمية وقوانني الطوائف اللبنانية.

- حتقيق ودراسة: تفسري آل عمران لمحمد بن سامل الشنقيطي.

- كيفية التعامل مع اجلار بني الواقع والمرجتى.
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- المساعدة واخلدمة وإعانة الناس.

- األنوار الزاهية من الدرة البهية رشح العقيدة الطحاوية.

- مائة نصيحة ونصيحة.

- خمترص كتاب الرشح القويم يف حل ألفاظ الرصاط المستقيم.

- أدلة ووثائق فضائح الوهابية.

- رشح كتاب عقيدة المسلمني مع الوثائق واألدلة.

إىل  أتـــوق   CD  - الصالحيـــة  العقيـــدة   CD  - اهلل  رســـول  شـــكًرا   CD  -
- كريـــم  رمضـــان   CD  - والمعـــراج  اإلرساء  معرفـــة   CD  - وطيبـــة   مكـــة 

CD حبيبيت أمي وصية نبيي | - CD المالئكة عليهم الســـالم - CD التصوف 
- CD اهلجرة نور.

االهتاممات:

المطالعة.  _1

اقتناء الكتب النادرة والمخطوطات النفيســـة والكتب المطبوعة يف شـــىت العلوم   _2
والفنون مع المكتبة السمعية والمرئية. 

زيارة المكتبات العامة المتخصصة بالمخطوطات.  _3

زيارة اآلثار اإلسالمية والمقامات.   _4

التصدي للمشاكل االجتماعية اليت يواجهها األفراد واألرس والمجتمعات.   _5

كتابة مقاالت لصحف وجمالت.   _6

7_  عمل برامج إذاعية. 

ختصيص األطفال بدورات وأنشطة صيفية وحنوها.  _8
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مشاركة الكشافة يف خميماهتا وإلقاء حمارضات للكشفيني.   _9 

االهتمام بطالب المدارس والثانويات، وإلقاء المحارضات باالستعانة بوسائل   _10
اإليضاح احلديثة والقدمية وتأمني األشياء المساعدة لذلك. 

تقوية األعاجم باللغة العربية.   _11

خدمة الرتاث باالهتمام بالمخطوطات حتقيًقا وطباعة ونرًشا .   _12

االهتمام بشؤون صحية وبيئية ونرش ثقافة الوقاية يف األوساط االجتماعية.   _13

االهتمام بدور المرأة واستثمار طاقتها يف المجتمع.  _14

15_ االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة ودور األيتام.

16_ االعتنـــاء بعلـــم القراآت القرآنية، وإرســـال طلبة الدراســـات اإلســـالمية للقراء 
المشاهري. 

المشاركة يف الشؤون الوطنية والقضايا العامة اليت هتم المواطن وحتفظ أمن الوطن.   _17

اإلجازات العلمية األخرى: 

ى العلم مشافهة عن المشايخ والعلماء بالطريقة القدمية. َتَلقَّ

جماز بعلوم دينية يف األصول/ العقيدة/ الفقه/ التفسري/ احلديث وعلومه/ اللغة العربية 
وغريها من الفنون، من حمدثني وعلماء من مشـــاهري المشـــايخ يف العامل العريب واإلســـالمي 

بأعىل األسانيد.

جماز بالطرق الصوفية األربعني وإعطائها كالرفاعية والقادرية والنقشبندية والشاذلية.

جماز باخللوة واخلرقة وتلقني األذكار واألوراد والمشابكة واخلتم واحلرضة.

جماز من كثري من العلماء والمحدثني والفقهاء والمشايخ والقّراء إجازة عامة مطلقة بكل 
ما جتوز هلم روايته، ومنهم:
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مشاخيه:
الشيخ اإلمام احلافظ عبد اهلل بن حممد اهلرري المعروف باحلبيش. )احلبشة - أثيوبيا(.  -1
الشيخ نزار رشيد حليب األزهري الرئيس األسبق جلمعية المشاريع اخلريية اإلسالمية.   -2

)لبنان(.
الشيخ الدكتور حسام الدين بن مصطفى قراقرية. )لبنان(.  -3

حمدث البالد التونســـية الشـــيخ حممد الشاذيل ابن الشـــيخ حممد الصادق بن الشيخ   -4
حممد الطاهر الّنيفر. )تونس(.

المحـــدث الفقيه احلنفي حممد عاشـــق إهلي الربين ثم المدين المفـــيت يف دار العلوم-  -5
كراتيش. )اهلند(.

الشيخ الفقيه الشافعي أمحد بن حممد سعيد المعروف بأمحد نصيب المحاميد احلوراين   -6
ثم الدمشقي تلميذ حمدث الديار الشامية الشيخ بدر الدين احلسين. )سوريا(.

مفيت حمافظة الرقة السورية حممد السيد أمحد. )سوريا(.  -7
الشـــيخ المعمر الصالح صاحب األحوال السنية حممد ياسني حزوري الرتكماين ثم   -8

احلميص. )سوريا(.
الشيخ المعّمر المسِند حممد صالح الكمبوليش اهلرري. )احلبشة - أثيوبيا(.  -9

مؤرخ الشام الفقيه احلنفي الشيخ حممد رياض المالح. )سوريا(.  -10
مفيت مكة المكرمة الشيخ أمحد الرقيمي األشعري. )مكة المكرمة(.  -11

المفيت الشيخ عمر جيالين األشعري. )مكة المكرمة(.  -12
الشيخ المسند المقرئ إدريس مندييل الشافعي. )ُجّدة(.  -13

الشـــيخ المعمر الفقيه الشافعي أبو عمر عبد الســـالم القصيبايت العاتكي الدمشقي.   -14
)سوريا(.

الشـــيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب المال يوســـف حممد ســـعيد الموصيل الشافعي.   -15
)العراق(.

الشيخ المعمر يوسف حممود عمر العتوم األردين. )األردن(.  -16
الويل الصالح اهلائم الســـائح نورين تندلكي السوداين القادري خليفة قطب السودان   -17
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المعمر عبد البايق ابن احلاج عمر بن أمحد احلسيين المكاشفي. )السودان(.
المعمر الفقيه حامد بن علوي بن سامل بن أيب بكر الكاف احلسيين. )مكة المكرمة(.  -18

الشيخ الدكتور مجيل حليم رئيس مجعية المشايخ الصوفية يف لبنان. )لبنان(.  -19
ر يف فنون احلديث الشيخ حممد ابن المفيت الشيخ حممد رساج بن حممد سعيد  الُمتبِحّ  -20

ابن أيب بكر بن آدم اآلين اجلربيت. )احلبشة - أثيوبيا(.
الشـــيخ العابد الزاهد حممد أمني الودي المعروف بشـــيخ َكرس شـــيخ حناة احلبشـــة.   -21

)احلبشة - أثيوبيا(.
الشيخ األستاذ الدكتور كمال احلوت رئيس مجعية األرشاف يف لبنان. )لبنان(.  -22

المفيت الشـــيخ خطاب ابـــن المفيت عمر الفقـــريي التلوي ثم اإلســـطنبويل الرتكي.   -23
)تركيا(. 

الفقيه مال طيب بن عبد اهلل بن سليمان بن حممد البحركي. )العراق(.  -24
العالمة الفقيه احلبيب عيل بن حسني بن عبد اهلل عيديد. )اليمن -  مكة المكرمة(.  -25

الشيخ المشهور حممد رشاد بن عبد اهلل الطرطري اهلرري األورومي الشافعي. )احلبشة   -26
- أثيوبيا(.

الوجيه الشـــيخ السيد حسني بن السيد عبد الرمحٰن ابن السيد عبد الصمد ابن السيد   -27
الفقيه مجال الدين حممد اآليِنّ الشافعي احلبيش. )احلبشة - أثيوبيا(.

الشيخ الفاضل عبد الرمحٰن بن أيب بكر المال األحسائي. )األحساء - السعودية(.  -28
الشيخ المعمر حممد عثمان بالل مفيت مدينة حلب. )سوريا(.  -29

الشيخ األستاذ المتفنن يف العلوم حممد سعيد أرواس ألواين. )سوريا(.  -30
الشـــيخ الفقيه احلنفي خطيب المسجد األموي يف دمشق الشيخ نزار حممد اخلطيب.   -31

)سوريا(.
الشيخ احلاج عيل ويل حفيد ويل اهلل المشهور بالشيخ برشى. )احلبشة - أثيوبيا(.  -32

السيد الرشيف احلسيب النسيب الشيخ مجال ابن الشيخ إسماعيل ابن الشيخ إبراهيم   -33
الراوي الرفاعي نّسابة العامل اإلسالمي. )سوريا(.

العالمـــة الفقيه عبد الرمحٰن كنـــج كويا تنكل قايض بالل وعميد كلية الســـيد مدين   -34
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العربية ومرشـــد مجعية علماء أهل السنة واجلماعة بعموم اهلند عبد الرمحٰن البخاري. 
)اهلند(.

الشيخ المعمر حممد طاهر آيت علجت اجلزائري. )اجلزائر(.   -35
الشيخ العالمة المعمر الفقيه احلبيب حسني بن حممد بن هادي السقاف. )اليمن(.   -36

الشيخ الرشيف إدريس بن حممد بن جعفر الكتايّن اإلدرييس. )المغرب(.  -37
الشيخ احلبيب أبو بكر المشهور. )اليمن(.  -38

الشيخ عبد اهلل آدم المعروف باخلريات. )احلبشة - أثيوبيا(.   -39
الشيخ حممد نور عمر أّباهرو. )احلبشة - أثيوبيا(.  -40

الشيخ عيل حممد يوسف اهلرري. )احلبشة - أثيوبيا(.  -41
الشيخ الزاهد حممد عيل احلريري الرفاعي احلوراين ثم الدمشقي. )سوريا(.  -42

الشيخ الرشيف الدكتور نبيل بن حممد الرشيف األزهري. )لبنان(.  -43
الشيخ الدكتور سمري بن سامي القايض. )لبنان(.  -44
الشيخ زين بن حسني احلِْبيّش العلوي. )مالزييا(.  -45

الشيخ ضياء المصطفى القادرّي. )اهلند(.  -46
الشيخ رشيد أمحد ابن المحّدث حبيب الرمحٰن األعظمي. )اهلند(.  -47
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الشيخ عبد اهلل حممد وانغ. )الصني(.  -59
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الرتكي. )تركيا(.
الشيخ أمحد بن إدريس الكدّي. )احلبشة - أثيوبيا(.  -63
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الشيخ األستاذ الدكتور أمحد معبد عبد الكريم. )مرص(.   -65
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الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي. )اهلند - اإلمارات(.  -78
الشيخ المسِند حممد حسن زايت. )احلبشة - أثيوبيا(.  -79

األستاذ الدكتور عبد احلّي عزب عبد العال رئيس جامعة األزهر السابق. )مرص(.  -80
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الشيخ مال عبد اهلل هرتيل. )العراق(.  -86

الشيخ المعّمر صالح بن عيىس. )احلبشة - أثيوبيا(.  -87
الشيخ زين بن إبراهيم بن سميط. )اليمن - السعودية(.  -88

الشيخ بشري المكاشفي خادم سيدي المكاشفي. )السودان(.  -89
الشيخ حمسن ابن الشيخ خالد المفيت الكردي. )العراق(.  -90

الشيخ أمحد األويف الملنوزي المعروف غوندر زاده. )تركيا(.  -91
الشيخ المعمر حممد بدر الدين السعردي العبايس. )تركيا(.  -92

الشيخ بسانو ما مادو. )أبدجان(.  -93
الشيخ المسِند حممد بن محاد الصقيل. )المغرب(.  -94

الشيخ أمحد نور سيف. )اإلمارات(.  -95
الشيخ حممد سعيد بن هانئ الكحيل. )سوريا(.  -96

الشيخ إدريس احلبيش. )اجلزائر(.  -97
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الشـــيخ األستاذ الدكتور طه حبييش الدســـويق الرئيس األسبق لقسم العقيدة يف كلية   -99
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الشيخ حممد عيل بدر رشيد أبو رشيد احلريري الرفاعي. )سوريا(.  -100
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الدكتور فضل الرمحٰن مصباحي. )اهلند(.  -102
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الشيخ احلبيب أمحد بن أيب بكر احلبيش. )ُجدة - السعودية(.  -104
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الشيخ أمحد بن حممد بن يوسف اللكديديني العفري األرتري. )جيبويت(.  -106

الشيخ حامد بن أمحد بن أكرم بن سيد حممود بن عيل البخاري. )اجلزائر(.  -107
الشيخ الطيب التونيس القريواين. )تونس(.  -108

الشيخ حممد بن حممد عبده سليمان األهدل. )اليمن(.   -109
الشيخ حممد األمني بن عبد اهلل بن يوسف بن حسن اهلرري. )مكة المكرمة(.  -110

الشيخ عبد الرزاق قسوم. )اجلزائر(.  -111
الشيخ حممد اخرت رضا خان. )اهلند(.  -112

الشيخ األستاذ الدكتور فتحي عبد الرمحٰن أمحد حجازي رئيس قسم النقد والبالغة   -113
يف جامعة األزهر. )مرص(.

الشيخ الفقيه احلنفي عبد الرزاق احلليب. )سوريا(.  -114
الشيخ طه بن حسن فدعق. )مكة المكرمة(.  -115

الشيخ أمحد بن حممد بن بكري بن حممد بن حممد رسدار احلليب. )سوريا(.  -116
الشيخ خرض ابن الشيخ حممد الزقطمي األورومي. )احلبشة - أثيوبيا(.  -117

الشيخ حسن الطيب. )كينيا(.  -118
الشيخ المعمر معوض عوض إبراهيم األزهري. )مرص(.  -119

الشيخ عبد اهلل شفا عبد الرمحٰن. )احلبشة - أثيوبيا(.  -120
الشيخ أبو الفيض عيىس ابافيتا. )احلبشة - أثيوبيا(.  -121

الشيخ حممد اهلادي عبد اجلليل عيل. )احلبشة - أثيوبيا(.  -122
الشيخ عبده إبراهيم عبده. )احلبشة - أثيوبيا(.  -123

الشيخ الدكتور القارئ أمحد عيىس المعرصاوي. )مرص(.  -124
الشيخ المقرئ أمحد احلساين الفايس. )المغرب(.  -125

الشيخ المعمر القارئ حممد حممد عيىس الزقازيقي. )مرص(.  -126
األستاذ الدكتور حامد بو طالب. )مرص(.  -127

األستاذ الدكتور عبد السميع األنيس. )سوريا - اإلمارات(.  -128
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الشيخ الدكتور عبد الرمحٰن عماش. )لبنان(.  -129
الشيخ عبد المجيد حممد نور. )مالزييا(.  -130

الشيخ بلفضل البخييت التلمساين. )اجلزائر(.  -131
الشيخ الدكتور حممد جنم الدين الكردي النقشبندي. )مرص(.   -132

الشيخ سهيل بن حممد الزبييب الدمشقي احلنفي. )سوريا(.  -133
المعمر الشيخ عبد الصمد بن سادو قلتو األوكوليش األَُرويس األورومي. )احلبشة -   -134

أثيوبيا(.
   وغريهم كثري كثري، جزاهم اهلل عنه وعن اإلسالم والمسلمني خرًيا.

اللغات: العربية – اإلجنلزيية. 

الدورات وورشات العمل اليت أقامها، ومنها:

- دورات يف الِعلم األشعري والماتريدي - دورات يف فن الرتمجة وعدم التحريف - دورات 
بمعـــىن الوطنية وحفظهـــا - دورات حلفظ عرى اإلســـالم - دورات يف إدارة الوقت وتوزيع 
األعمـــال - دورات يف جتهـــزي الميت وأحكام اجلنائـــز - دورات تأهيل وتدريب العاملني 
يف المؤسســـات الدينية - دورات ألســـاتذة المدارس يف مفاهيم الرمحة والرتبية - دورات 
يف طريقة التـــدرج للطالب بني مرحليت الثانوية واجلامعيـــة - دورات بعنوان »كي ال ننىس 
التاريخ« - دورات يف التيارات الفكرية والفرق واألديان - دورات يف اخلطابة وفن المناظرة 
- دورات يف ضوابـــط ورشوط كتابة حبث حمكم - دورات يف إعداد مدريس معاهد رشعية 
- دورات يف البحـــث العلمي وكتابة الرســـائل - دورات يف المنهج الوســـطي - دورات يف 
التعايش احلســـن يف المجتمعات المعارصة - دورات يف استعمال وسائل اإليضاح والدمج 
بني الطـــرق القدمية واحلديثة - دورات يف معرفة الدخيـــل واإلرسائيلّيات - إقامة ندوات 

لألرس إلعفاف البنات ووقف االحنالل. 

قام بـــاإلرشاف عىل عرشات الرســـائل واألطروحات يف عدة جامعـــات يف لبنان والعامل 
اإلسالمي، وناقش عرشات رســـائل الماجستري والدكتوراه وراقب وحّكم عرشات األحباث 

يف جامعات خمتلفة، يف الفقه وأصوله وعلوم القرآن والفقه المقارن والعقيدة.



إجازة بالكتاب

احلمد هلل رب العالمني، وصىل اهلل وسلم عىل سيدي حممد بن عبد اهلل خري األولني واآلخرين، 
وعىل آله وأصحابه إىل يوم الدين.

أما بعد؛ فإن العلـــم بالتعّلم والفقه بالتفّقه، وعالمة الفالح يف المؤمن طلب المزيد من 
علـــم الدين، فهنيًئا لمن كان منهوًمـــا معّلق القلب برشيعة معّلم الناس اخلري |، ورصف 

نفيس وقته يف طلب العلم النافع.
وعلم الدين ُيؤَخذ من أفواه أهل العلم الصادقني، بالسند المّتصل إىل النيب عليه الصالة 
والســـالم؛ درايًة وروايـــًة. اهلل يعّلمنا ما جهلنا، وجيعل القرآن ربيـــع قلوبنا، ونوًرا ألبصارنا 

وبصائرنا.
أجزي هبذا الكتاب »تناقضات الوهابية«

األخ/ت 

وذلـــك بالرشوط المنصوص عليها عند علماء احلديث واألثر، مع الوصية بتقوى اهلل عّز 
وجّل، والتمسك بعقيدة أهل السنة، عقيدة األشاعرة والماتريدية.

وحّرر يف 

برسم وختم 

واهلل ويّل التوفيق.
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املقدمة

احلمد هلل رّب العالمني، الذي يبتيل ويعني، خلق إبليَس والشياطني وجعلهم 
ســـبًبا من أســـباب غواية الغاوين والمغويـــن، بالزخرفة والتمويـــه والزتيني، 
وســـّخر المهتدين المهدّيني لرّد ُشَبِه الضالنّي المضّلني، فكان ما جرى بينهم 
حرًبا شـــعواء مذ بزغت شمس اإلســـالم بني المؤمنني المنـّزهني الموّحدين 

والمرشكني المشّبهني الملحدين، ما زالت رحاها تدور حىت هذا احلني.
ومل تكن هذه احلرب بني المسلمني وغريهم من بقية الملل فحسب، بل 
حىت بني المسلمني وَمن تزّيا بزهّيم وتكّلم بألسنتهم ولبس لباسهم، فإننا يف 
زمن اختلط فيه احلّق بالباطل، وانترشت فيه المفاســـد والفتن، وعّم اجلهل 
والِكـــرْب، وتنّطع فيه األدعياء، وغلبت اجلََهَلة عىل العاّمة وقّل العلم، واشـــتّد 
احلرص عىل الدنيا وشـــهواهتا، وأدبـــر الكثريون عن اخلري والصالح، وفشـــا 
الكذب واخلداع، وهذا ما أخرب به الصادق المصدوق | ونّبه إليه مشـــرًيا 
إىل فتن تكون كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعًضا. ومن أشّد أنواع الفتن 
خطًرا هو الكفر باهلل ودينه قال اهلل تعاىل: چپ  ڀ ڀ ڀچ)1(، وقال 
سبحانه: چ ڈ  ژ  ژ  ڑچ)2( والمراد بالفتنة هنا الكفر والرشك 
كما ذكر أهل التفسري)3(. فأشّد الفتن خطًرا عىل األمة هو الكفر الذي ينبغي 

)1( البقرة، 191.

)2( البقرة، 217.
)3( جامع البيان يف تفسري القرآن، القرطيّب، 293/3.
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االحـــرتاز منه أشـــّد االحرتاز؛ فعن النيب | أنه قال: »ب��ادروا باألعاملِ فتًنا 
يس مؤمًنا  يس كافًرا، أو ميمُ ��لمُ مؤمًنا وميمُ كقط��عِ الليلِ املظلِم، يمُصِبحمُ الرجمُ
ويمُصبحمُ كافًرا يَِبيعمُ ديَنهمُ بَعَرضٍ من الدنيا«)1(، فالثبات عىل اإلســـالم أمر 
ال بّد منه لدخول اجلنة، وينبغي للمســـلم أن يوّطد نفسه عىل التمسك بدين 

اهلل تعاىل وأن ال يفارقه مهما اشتّد عليه البالء.
والفتن أنواع وأنواع، فمن ذلك فتنة المّدعني الذين يلّبســـون عىل الناس 
ويدلّســـون يف الدين، فاحلذر احلذر من هؤالء الناس، وال يغّرنّكم لباســـهم 
 وإن تزّيوا بِزّي العلماء، فعن حذيفة بن اليمان)2( قال: كان الناس يســـألون
رســـول اهلل | عن اخلري وكنت أســـأله عن الرّش خمافة أن يدركين فقلت: يا 
رسول اهلل، إنّا كّنا أهَل جاهلية ورّش، وقد جاء اهلل هبذا اخلري، فهل بعد هذا 
اخلري من رّش؟ قال: »نعم«، قلت: فهل بعد ذلك الرّش من خري؟ قال: »نعم، 
ّنيت، وَيتدوَن  وفيه َدَخٌن«)3(! قلت: وما َدَخُنُه؟ قال: »قوٌم يَستّنوَن بغرِي سمُ
«، قلت: فهل بعد ذلك اخلري من رّش؟ قال:  بغرِي َهْدِيي، َتعرفمُ منهم وتمُْنكرمُ
»نعم، دعاةٌ إىل أبوابِ جهّنَم، َمْن أجاهبم إليها قذفوهمُ فيها« قلت: صفهم يل 

)1( صحيح مسلم، مسلم، كتاب اإلميان، باب احلث عىل المبادرة باألعمال قبل تظاهر الفتن، 
76/1، رقم 328.

)2( حذيفة بن حســـل بن جابر العبيّس، أبو عبد اهلل، ت 36 هـ، واليمان لقب حسل: صحايّب، 
من الوالة الشجعان الفاحتني. كان صاحب رّس النيب | يف المنافقني، بعد وفاة كل من يعرف 
حاهلم. وواّله عمر عىل المدائن بفارس وغريها. ثم استقدمه الفاروق إىل المدينة، فلما قرب 
وصولـــه اعرتضه عمر يف ظاهرها، فرآه عىل احلال اليت خرج هبا، فعانقه ورس بعفته. ثم أعاده 

إىل المدائن، فتويف فيها. له يف كتب احلديث 225 حديًثا. األعالم، الزركيّل، 171/2.
َخن: احلقد وســـوء اخللق، وتغريرُّ العقل،  )3( القام��وس املحي��ط، الفريوزابادي، مادة د خ ن: الدَّ

والدين واحلسب، 1541/1. 
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ْم ِمْن جلدتِنا، ويتكّلموَن بألسنِتنا، قلت: فما تأمرين  يا رسول اهلل، قال: »همُ
إن أدركين ذلك؟ قال: »تلزممُ مجاعَة املسلمنَي وإماَمهم«، قلت: فإن مل يكن 
هلم مجاعة وال إمام؟ قال: »فاعزتْل تلك الفرَق كلَّها، ولو أن تعضَّ بأصلِ 
 ش��جرةٍ، حىت يمُدرَكك املوتمُ وأنَت عىل ذلك«)1(. يبنّي لنا رســـول اهلل |

يف هذا احلديث أنه يكون أناس يتشـــّبهون بالمسلمني ويتكّلمون بألسنتهم، 
فمن صّدقهم واستجاب هلم أدخلوه إىل النار. والسبيل الوحيد لالحرتاز من 
هـــؤالء الناس هو تعّلم اخلري والرش، وهـــذا ال يكون إال بتعّلم علم الدين ِمن 

أهل العلم الصادقني.

وينبغـــي تفّحـــص أمر كّل َمن يتكّلم باســـم الدين وعـــرض قوله وحاله 
ـــنَّة هل هو موافق هلما أم خمالـــف هلما، ولينظر يف مؤلّفات  عىل القرآن والسرُّ
أولئك الذين يتصّدرون المجالس باســـم الدين هـــل خرقوا إمجاًعا أمجعت 
عليه األمة؟ هل استحّلوا حراًما معلوًما من الدين بالرضورة أم حّرموا حالاًل 

معلوًما من الدين بالرضورة؟ 

وقد مّر عىل األمة اإلســـالمية عرب األزمان الكثري من المصائب والباليا، 
وكان ســـوء الفهم لنصوص القرآن الكريم واألحاديث النبوية الرشيفة وكالم 
أعالم اإلسالم آفة ُميِنَ هبا المســـلمون، حىت ظهرت اعتقادات شاّذة ليست 
من اإلسالم يف ىشء، أغوت بعض المفتونني فاخندعوا هبا لُبعدهم عن العلم 
الصحيـــح أو لطمعهم بأعراض الدنيا الزائلـــة، ومنهم رجل ضاّل خرج من 

)1( صحيح البخارّي، البخارّي، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة يف اإلســـالم، 242/4، 
رقم 3606.
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َ به حديث الرسول 
جند يف اجلزيرة العربية يدعى حممد بن عبد الوهاب)1( ُفرّسِ

|: »وهبا يطلعمُ قرنمُ الشيطانِ«)2(، فتبعه عىل غّيه العديد ممّن كّرسوا أنفسهم 
مدافعـــني عن الباطل معاندين للحـــّق، حمتكمني إىل آرائهم آنفني أن يعودوا 
إىل ما قّرره علماء اإلســـالم من مفرسين وحمّدثني وفقهاء، فكثرت مؤلفاهتم 

)1( حممد بن عبد الوهاب بن ســـليمان التميمّي النجدّي )المجّســـم( ت 1206 هـ، قال مفيت 
احلنابلة بمكة الشـــيخ حممد بن عبد اهلل النجدّي احلنبيّل يف ترمجة والد حممد بن عبد الوهاب 
مـــا نّصه: »وهو والد حمّمد صاحب الدعوة اليت انتـــرش رشرها يف اآلفاق، لكن بينهما تباين 
مع أن حممًدا مل يتظاهر بالدعوة إال بعد موت والده. وأخربين بعض من لقيته عن بعض أهل 
العلم عّمن عارص الشيخ عبد الوهاب هذا أنه كان غضبان عىل ولده حممد لكونه مل يرَض أن 
يشـــتغل بالفقه كأســـالفه وأهل جهته ويتفرس فيه أن حيدث منه أمر، وكذلك ابنه سليمان 
ا جيًدا باآليات  أخو الشـــيخ حممد )بن عبد الوهـــاب( كان منافًيا له يف دعوته ورّد عليـــه ردًّ
واآلثار لكون المردود عليه ال يقبل سوامها وال يلتفت إىل كالم عامل متقدم أو متأخر كائًنا من 
ا ال يقبل التأويل،  كان غـــري تقّي الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنه يرى كالمهما نصًّ
ويصول به عىل الناس وإن كان كالمهما عىل غري ما يفهم، وســـمى الشـــيخ سليمان رده عىل 
أخيه )فصل اخلطاب يف الرد عىل حمّمد بن عبد الوهاب(« اهـ. السحب الوابلة عىل رضائح 

احلنابلة، ابن مُحَيد، ص 275.
 )2( موطأ مالك، مالك، باب ما جاء يف المرشق، 2/ 975، رقم 1757. ومتامه: »عن عبد اهلل بن
عمر أنه قال: رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يشري إىل المرشق ويقول: »ها إنَّ الفتنَة ها هنا، إنَّ الفتنَة 
ها هنا، من حيثمُ يطلعمُ قرنمُ الش��يطانِ«. صحيح البخارّي، البخارّي، أبواب االستسقاء، 
بـــاب ما قيل يف الزالزل واآليـــات، 41/2، رقم 1037، »عن نافع، عن ابن عمر قال: قال 
رســـول اهلل |: »اللهمَّ بارْك لنا يف ش��اِمنا ويف ميِننا« قالوا: ويف جندنا، قال: »اللهمَّ بارْك 
، وهبا يطلعمُ قرنمُ  لن��ا يف ش��اِمنا ويف ميِننا« قالوا: ويف جندنا، قـــال: »هناك الزالزلمُ والفت��نمُ
الشيطانِ«. ويف رواية أخرى عند البخارّي 220/4، رقم 3511: عن الزهرّي، عن سامل بن 
عبد اهلل أن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهما، قال: ســـمعت رســـول اهلل | يقول وهو عىل 
المنرب: »أال إنَّ الفتنَة ها هنا - يشري إىل المرشق - من حيثمُ يطلعمُ قرنمُ الشيطانِ«. مسند 
أمح��د، أمحـــد بن حنبل، 18/2، رقم 4679: »عن ابن عمـــر ريض اهلل عنهما عن النيّب | 
أنه كان قائًما عند باب عائشـــة ريض اهلل عنها فأشـــار بيده حنو المرشق فقال: »الفتنةمُ ههنا 

حيثمُ يطلعمُ قرنمُ الشيطانِ«.
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ومنشـــوراهتم الُمَموَّلة بعملة العمالة، المشـــحونة باألضاليل واألباطيل اليت 
برز هلا علماء اإلســـالم رشًقا وغرًبا ينافحون عن ديـــن اهلل تعاىل ويكافحون 
أعداءه المتسرتين بستاره. وقد سار هذا المنحرف المجّسم ابن عبد الوهاب 

عىل هنج رأس من رؤوس التشبيه والضالل هو ابن تيمية احلّرايّن)1(.   
وســـنكون بـــإذن اهلل يف هذا الكتـــاب مع جولة حتذيرية مـــن تناقضات 
هؤالء الرشذمة الوهابية الذين تأّسســـت دعوهتم عىل هباء ورساب وأباطيل 
وتّرهـــات فكانت كزبد البحر، لنعرف كيف يكـــّذب بعضهم بعًضا، حىت 
إن وهابية هذا العرص يناقضون أســـيادهم الوهابية األوائل، بل وحىت هؤالء 
األوائل خيالفون رأس التشبيه يف عرصه ابن تيمية الذي أخذوا عنه عقيدهتم 
الفاســـدة، الذي يعترب نفســـه وكأنه المســـلم األول والباقني كفار، وأن أمة 
حممد قبله كانوا مرشكني ألهنم نّزهوا اهلل عن الشبيه والمكان واجلهة واحلزّي، 
وألن الكثريين منهم زاروا قرب رســـول اهلل | للترّبك وهو ما يعتربه معصية 
وضالاًل، فلنبدأ بالتوســـع يف هذا البحث لنخرج بعدها بنتيجة تزيد يقيننا 

)1( أمحد بن عبد احلليم الدمشـــقّي، ابن تيمية )المجّسم(، ولد حبّران سنة 661 هـ، ظهرت منه 
بـــدع كثـــرية حىت قال احلافظ أبو زرعة العرايّق: »إنه خرق اإلمجاع يف أكثر من ســـتني مســـألة 
بعضهـــا يف األصول وبعضها يف الفروع« اهـ. وقال فيه: »علمـــه أكرب من عقله« اهـ. رّد عليه 
علماء عرصه وبّدعوه وكّفروه وألّفوا يف ذلك كالسبكّي فإنه صّنف: شفاء السقام يف زيارة خري 
األنام واالعتبار ببقاء اجلنة والنار يف الرّد عليه. استتيب عّدة مرات وكان يف كل مّرة ينقض 
عهوده ومواثيقه حىت ُحِبس بفتوى من قضاة المذاهب األربعة ســـنة 726 هـ بالقلعة ومات 
فيها ســـنة 728 هـ. انظر: الدرة املضية، الســـبكّي، المقدمة. ذخائ��ر القرص، ابن طولون، 
66/1، 69. اإلع��الن بالتوبيخ، الســـخاوّي، ص 77. تاريخ ابن ال��وردّي، ابن الوردّي، 
381/2 – 398/3. عي��ون التواري��خ، ابن شـــاكر الكتـــيّب، ص 179 خمطوط. الفتاوى 
احلديثي��ة، ابن حجر اهليتمـــّي، 480/1. الدرر الكامنة، ابـــن حجر، 144/1، 153/1 

وغريها.
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أكثر وأكثر أن عقيدة أهل الســـنة واجلماعة عقيـــدة التنزيه والتوحيد ونفي 
الشـــبيه واجلسمية والمكان عن اهلل تعاىل هي العقيدة الصحيحة اليت جاء هبا 
رسول اهلل | وكان عليها الصحابة الكرام وآل البيت األفاضل وسلف هذه 

األمة المحمدية المبارك وخلفهم الطّيب.  
هذا، وسريد يف الكتاب نقوالت عن معارصين من الوهابية قيلت صوًتا، 
أو صوًتـــا وصورة، ومل ترد يف كتب مطبوعة، وإنما هي منشـــورة عىل شـــبكة 

)اإلنرتنت(.
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التمهيد
 ابتداء فتنة الوهابية

التعريف بالوهابية اجملّسمة:

جاءت الوهابية اليت احنرفت عن أهل الســـنة واجلماعة فشّبهوا اهلل خبلقه 
ونسبوا هلل اجللوس والعياذ باهلل وغري ذلك من الصفات القبيحة اليت ال تليق 

باهلل سبحانه وتعاىل. 
وقد قال الشيخ ابن عابدين احلنفّي)1( فيهم)2(: »مطلب يف أتباع ابن عبد 
الوّهاب اخلوارج يف زماننا: كما وقع يف زماننا يف أتباع ابن عبد الوهاب الذين 
خرجوا من جند وتغلبوا عىل احلرمني، وكانوا ينتحلون مذهب احلنابلة لكنهم 
اعتقدوا أهنم هم المسلمون وأنَّ َمن خالف اعتقادهم مرشكون، واستباحوا 

نَّة وَقْتَل علماِئهم« اهـ. بذلك َقْتَل أهلِ السرُّ
 ثـــّم عـــادت فتنتهم من جديد مـــع أوائل هذا العـــرص بتأييد من دوائر 
المؤامرات الســـتكمال الربنامج الذي أعّدته لتخريب بالد المســـلمني وما 

زالت فتنتهم قائمة حىّت يومنا هذا. نسأل اهلل أن يسّلم المسلمني منها.

)1( حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقّي، ابن عابدين احلنفّي ت 1252هـ: فقيه 
الديار الشـــامية. مولده ووفاته يف دمشـــق. له )رد المحتار عىل الدر المختار( ُيعرف حباشية 
ابن عابدين، و)العقود الدرية يف تنقيح الفتاوي احلامدية(، و)نســـمات األســـحار عىل رشح 

المنار( أصول، و)عقود الآليل يف األسانيد العوايل(. األعالم، الزركيّل، 42/6.
)2( حاشية رد املحتار، ابن عابدين احلنفّي، 262/4.
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وأما تسمية الوهابية أنفسهم ســـلفية فكذب ظاهر، فال جيوز تسميتهم 
ْوا أنفسهم به ليومهوا الناس أهنم عىل مذهب السلف،  هبذا االسم الذي هم سمَّ
اهم به المسلمون منذ  إنما يسمون وهابية، وهذا االسم هو االسم الذي سمَّ

أول ما ظهروا إىل يومنا هذا.
فقد قال المؤرخ أمحد جودت باشـــا ما نصه)1(: »مؤســـس الوهابية هو 
حممد بن عبد الوهاب المولود سنة )1111هـ - 1699م( يف قصبة هرميلة 
من جند، ســـافر يف مقتبل العمر للسياحة والتجارة إىل وجهة البرصة وبغداد 
وإيران واهلند والشام. ويف عام )1125هـ - 1713م( وقع يف رشاك اجلاسوس 
اإلنكلزيّي »مهفر« وأصبح آلة لمســـاعي اإلنكلزي لمحو اإلسالم. ونرش حممد 
ابن عبد الوهاب ما أمىل عليه اجلاســـوس من األكاذيب باســـم »الوهابية«. 
حُت كيفية تأســـيس الوهابية مفّصلة يف كتابنا »اعرتافات اجلاســـوس  ووضَّ
اإلنكلزيّي« وحصول وقـــراءة – أي تأثر - حممد بن عبد الوهاب لمؤلفات 
أمحد بن تيمية احلّرايّن )ولد 661هـ - ت 727هـ( يف الشام المخالفة لسياق 
ـــنَّة، واشُتِهر بالشـــيخ النجدّي، وأجاب علماُء مكة المكرمة إجابة  أهل السرُّ
بارعة سنة 1221هـ عىل كتابه المسّمى )التوحيد(، ورّدوه بالوثائق والدالئل 
القوية، )والرّد المســـّمى بـ )الســـيف اجلبار( طبع بعد ذلك يف باكستان، ويف 
 سنة 1395هـ - 1975م يف إستنبول عن طريق األوفست(. وإن عبد الرمحٰن

)1( املعلومات النافعة، جودت باشـــا، ص 99. وهو أمحد جودت باشـــا ابن إسماعيل بن عيّل 
ت 1895م: مـــؤرخ تركّي من الوزراء، له اشـــتغال بالعربية. ولد وتعلـــم يف مدينة )لوفجة( 
التابعة لوالية الطونة، وسكن اآلستانة فاستكمل فيها دراسته، واشتهر وتقدم يف المناصب، 
وتويف فيها. من كتبه العربية )خالصة البيان يف مجع القرآن( و)تعليقات عىل أوائل المطول( 
يف البالغة، و)تعليقات عىل الشـــافية( يف النحو. وهو صاحب )تاريخ جودت( بالرتكية اثنا 

عرش جملًدا. األعالم، الزركيّل، 108/1.
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حفيد ابن عبد الوهاب رشح كتاب )التوحيد( وأضيف إليه بعض العالوات 
– أي الزيادات – من ِقَبل وهايّب باســـم حممد حامد وُطِبع يف مرص باســـم 

)فتح المجيد(. 

وانترشت وقُِبَلت أفكار ابن عبد الوهاب من أهايل القرى وأهايل الدرعية 
ورئيســـها حممد بن الســـعود وقيل للذين قبلوا فكرة الوهابيـــة »الوهايّب« أو 
»النجدّي« ونّصب نفســـه قاضًيا وحممد بن السعود أمرًيا وحاكًما، وبعدهم 

أوالدهم بالوراثة.

وكان أبوه رجاًل صاحلًا من أهل العلم وكذا أخوه سليمان، وكان أبوه وأخوه 
ومشـــاخيه يفرســـون)1( فيه أنه ســـيكون منه زيغ وضالل لَِما يشاهدونه من 
أقواله وأفعاله ونزعاته يف كثري من المسائل، وكانوا يوخّبونه وحيّذرون الناس 
ق اهلل ِفراســـتهم فيه لَّما ابتدع ما ابتدعه من الزيغ والضالل الذي  منه، فحقَّ
أغوى به اجلاهلني وخالف به أئمة الدين، وتوّصل بذلك إىل تكفري المؤمنني 
ل به وباألنبياء واألولياء والصاحلني وزيارة  فزعم أن زيارة قرب النيّب | والتوسرُّ
قبورهم رشك، وأن نداء النيّب | واألولياء كمثل نداء: »يا عبد القادر« عند 
ـــل هبم رشك، وأعلن »الوهابية« سنة )1150 هـ - 1737 م(. وزعم  التوسرُّ
الوهابية أن من أسند شيًئا لغري اهلل ولو عىل سبيل المجاز العقيّل يكون مرشًكا 
حنو: نفعين هذا الدواء وهذا الويّل عند التوّســـل به يف ىشء، ويســـتدلون عىل 

م،  : اسٌم ِمن التََّفررُِّس، وهو التََّوسرُّ )1( تاج العروس، الزبيدّي، مادة ف ر س: »الِفَراَســـُة، بالَكرْسِ
 َ

: ِإْدَراُك الباِطنِ، وبه ُفرّسِ َمه، وقال ابُن الَقّطاعِ: الِفَراَسُة بالَعنْيِ ُيقال َتَفرََّس فيه الىشء، ِإذا َتَوسَّ
وا فِراسَة املؤمنِ« اهـ. 328/16. احلَِديُث: »اتقمُ
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زعمهـــم بقوله تعاىل: چٿ  ٿچ)1( من ســـورة الفاحتة)2(، وآيات 
التوكل، واحلال بأنَّ المعاين هلذه اآليات ومسائل التوحيد والتوكل المبينة يف 

كتب التفاسري خري شاهد ضّدهم«. انتهى كالم أمحد جودت باشا.
وإن أكثـــر ما يتضايق منه الوهابيون هو باب »االســـتغاثة« ويقولون بأن 
االستغاثة بغري اهلل وااللتجاء لآلخرين رشك. نعم إّن المستغاث احلقيقّي هو 

اهلل تعاىل إال أنه جيوز االســـتغاثة بغري اهلل جماًزا، ألنه تعاىل يقول: چ ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ)3(. وجـــاءت يف احلديـــث الرشيف يف 
قول النيّب |: »اس��تغاثوا بآدَم«)4(، ويف احلديث احلسن)5(: »إنَّ هلِل مالئكًة 
يف األرضِ س��وى احلفظةِ، يكتبوَن ما سقَط من ورقِ الشجِر، فإذا أصاَب 

أحَدكم عرجٌة بأرضٍ فالةٍ فْليناِد: أعينمُوا عباَد اهلِل«.
وكان الشـــيخ ســـليمان أخو حممد بن عبد الوهاب من علماء أهل السنة 
ومنع من انتشـــار األفكار الضالّة الفاســـدة بتأليفه كتاب )الصواعق اإلهلية 
يف الرّد عـــىل الوهابية( وطبع هذا الكتاب القّيم ســـنة 1306هـ. وكذا ألّف 
مشاخيه رسائَل كثرية للرّد عليه حينما رأوا ضالالته، وأثبتوا أيًضا بالدالئل 

)1( الفاحتة، 5.
)2( ليس معىن اآلية أنه ال جيوز االســـتعانة بغري اهلل عىل اإلطالق، إنما معناها ال جيوز االســـتعانة 
بغـــري اهلل عىل معىن احلقيقة أي عىل معىن خلِق العون، أما عىل معىن الســـبب فيجوز ويدّل عىل 
ذلك قوله |: »واهللمُ يف عونِ العبِد ما كاَن العبدمُ يف عونِ أخيهِ«. صحيح مس��لم، مســـلم، 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر، 

 .71/8
)3( القصص، 15.

)4( صحيح البخارّي، كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثًرا، 153/2.
)5( مسند الزبار، الزبار، 181/11، رقم 4922.
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أنه حرّف معاين اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث الرشيفة حســـب أهوائه 
النفسية.

كيف انتشرت الوهابية:

 لقد انترشت الوهابية من ِقَبلِ مؤيدهيم اجلهلة ال بالعلم بل بالظلم وإراقة 
الدماء مســـتندين باألموال واألســـلحة اإلنكلزيية، ويف هذا المجال فإن أقىس 
الظالمني الذين لطخوا أيدهيم بالدماء كان أمري الدرعية فإنه من بين حنيفة من 
ســـاللة المصّدقني بنبّوة مسيلمة الكذاب مات ســـنة 1178 هـ، وخلفه ابنه 

وقتل سنة 1217 هـ، واستخلف ابنه وقتل سنة 1231هـ، وهكذا.
 وزعـــم الوهابيـــون أن مرادهم هبـــذا المذهب الذي ابتدعـــه حممد بن
عبد الوهاب إخالص التوحيد والترّبي من الرشك، وأن الناس عىل رشٍك منذ 
سّتمائة سنة وأهنم جّددوا للناس دينهم، فحملوا اآليات القرآنية اليت نزلت 

يف المرشكني عىل أهل التوحيـــد كقوله تعاىل: چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ)1(، وقولـــه 

ســـبحانه: چی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت    
حتچ)2(.

ويقول المؤرخ أمحد جودت باشـــا متابًعا كالمه)3(: »ويف كتاب )كشف 
الشـــبهات()4( البـــن عبد الوهاب عند تفســـري اآليـــة الكرمية: چ ژ  

)1( األحقاف، 5.
)2( يونس، 106.

)3( املعلومات النافعة، جودت باشا، ص 102.
)4( الكتاب المسمى كشف الشبهات، حممد بن عبد الوهاب، ص 17.
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ويف  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچ)1(، 
اآليـــة اآلتية الـــيت نزلت حبق أقوال َعَبَدة األصنام يشـــّبه ابـــن عبد الوهاب 
المؤمنـــني الموّحديـــن بالمرشكني. ولكـــّن احلقيقة أن المؤمنـــني ما اختذوا 
األنبياء عليهم الصالة والســـالم وال األولياء آهلًة وما جعلوهم رشكاء هلل، بل 
إهنم يعتقدون أهنم عباد اهلل خملوقون وال يعتقدون أهنم مســـتحقون للعبادة، 
وأما المرشكون الذين نزلت فيهم هذه اآليات فكانوا يعتقدون اســـتحقاق 
أصنامهم األلوهيـــة ويعّظموهنم تعظيم الربوبيـــة وإن كانوا ال يعتقدون أهنا 
ال ختلق شـــيًئا، وأما المؤمنون فال يعتقدون يف األنبياء واألولياء اســـتحقاق 
العبـــادة واأللوهية، ال يعّظموهنم تعظيم الربوبية، بل يعتقدون أهنم عباد اهلل 
وأحّباؤه الذيـــن اصطفاهم واجتباهم وبربكتهم يرحـــم عباده فيقصدوهنم 
نَّة، فاعتقاد المسلمني  بالترّبك هبم، ولذلك شـــواهد كثرية من الكتاب والسرُّ
أّن اخلالـــق الضاّر والنافع المســـتحّق للعبادة هو اهلل وحـــده، وأن األنبياء ال 
خيلقون شـــيًئا، وإنما يرحم اهلل العباد بربكتهم، فاعتقاد المرشكني استحقاق 
أصنامهـــم العبادة واأللوهية هو الذي أوقعهم يف الرشك، ولَّما أُقيمت عليهم 
احلجـــة بأهنم ال تســـتحق العبادة وهم يعتقدون اســـتحقاقها العبـــادة قالوا 
معتذريـــن: چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچ)2(، فجميـــع اآليـــات 
المتقدمة وما كان مثلها خاّص بالكفار والمرشكني وال يدخل فيه أحد من 

المؤمنني« انتهى كالم أمحد جودت باشا.
ويذكر أهل العلم ممّن أّرخ يف ذكر الوهابية كمفيت مكة يف زمانه الشـــيخ 

)1( الزمر، 3.

)2( الزمر، 3.
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الســـيد أمحد بن زيين دحالن)1( أّن عســـاكر المسلمني قدمت من مرص بأمر 
الوايل فكرست شـــوكة الوهابيـــني وقضت عليهم وأجلتهـــم عن احلرمني ثّم 

خربت بالدهم وأراحت المسلمني من رشهم وذلك عام 1233 هـ.

فتنة الوهابية: )كما ذكرها زيين دحالن يف كتابه ذي العنوان 
نفسه(

»اعلم أن الســـلطان سليم الثالث حدث)ت( يف مدة سلطنته فتن كثرية 
منهـــا ما تقدم ذكره، ومنها فتنة الوهابية اليت كانت يف احلجاز حىت اســـتولوا 
عىل احلرمني ومنعوا وصول احلاج الشـــامّي والمرصّي، ومنها فتنة الفرنسيس 
لما اســـتولوا عىل مرص من ســـنة ثالث عرشة )1213( إىل سنة ست عرشة 
)1216(، ولنذكـــر مـــا يتعلق هباتـــني الفتنتني عىل ســـبيل االختصار ألن 
كالًّ منهمـــا مذكور تفصيـــاًل يف التواريخ وأفرد كل منهما بتأليف رســـائل 
خمصوصة، أما فتنة الوهابية فـــكان ابتداء القتال فيما بينهم وبني أمري مكة 
ة عىل  موالنا الرشيف غالب بن مساعد)2( وهو نائب من جهة السلطنة العليَّ

)1( هـــو أمحـــد بن زيين بـــن أمحد دحالن المكي، الشـــافعي، فقيـــه، مؤرخ، شـــارك يف أنواع من 
العلوم، مفيت الســـادة الشـــافعية بمكة المعظمة. ولد بمكة سنة 1231 هـ وتويف بالمدينة يف 
المحرم ســـنة 1304هـ. له مؤلفات كثرية مطبوعـــة متداولة منها: )األزهار الزينية يف رشح 
متن األلفية(، و)تاريخ الدول اإلســـالمية باجلداول المرضية(، و)الدرر الســـنّية يف الرد عىل 
الوهابية(، و)خالصة الكالم يف أمراء البلد احلرام(، و)الفتوحات اإلسالمية(، إىل غري ذلك. 

األعالم، الزركيل، 130،129/1.
)2( الرشيف غالب بن مساعد بن سعيد احلسيّن ت 1816 م: من أمراء مكة. وليها بعد وفاة أخيه 
رسور. يف أيامه قوي سعود بن عبد العزيز بنجد، وهامجت جيوشه احلجاز. فقاتلها الرشيف 
غالب، وتقهقر إىل جدة. ثم أظهر الطاعة لسعود، حىت كان كأحد عماله، وعاد إىل مكة، واستمر 
 يف اإلمارة إىل أن زحف حممد عيّل باشـــا وايل مرص جبيـــش كبري من الرتك وغريهم لقتاهلم =
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األقطـــار احلجازية، وابتداء القتال بينهم وبينه من ســـنة مخس بعد المائتني 
واأللف وكان ذلك يف مدة سلطنة موالنا السلطان سليم الثالث ابن السلطان 
مصطفـــى الثالث ابن أمحد )وأما ابتداء أول ظهور الوهابية( فكان قبل ذلك 
بسنني كثرية، وكانت قوهتم وشوكتهم يف بالدهم أواًل، ثم كثر رّشهم وتزايد 
رضرهم واتســـع ملكهم وقتلوا من اخلالئق ما ال حيصون واســـتباحوا أمواهلم 
وســـبوا نســـاءهم، وكان مؤســـس مذهبهم اخلبيث حممد بن عبد الوهاب 
وأصله من المرشق من بين متيم وكان من المعمرين فكاد يعد من المنظرين 
ألنه عاش قريب مائة ســـنة حىت انترش عنه ضالله، كانت والدته سنة ألف 
ومائة وإحدى عرشة وهلك ســـنة ألف ومائتني، وأرخه بعضهم بقوله: »بدا 

هالك اخلبيث 1206هـ«.

= فتحول الرشيف عن والئه آلل سعود، فاستخدمه حممد مدة قصرية ثم قبض عليه وأرسله 
إىل مرص ســـنة 1228هـ فأقام أشـــهًرا وأرسل إىل اآلستانة فنفته حكومتها إىل سالنيك فتويف 

فيها. األعالم، الزركيّل، 115/5.
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اعتقاد أهل السنة واجلماعة

جرت عـــادة العلماء المؤلفني يف العقيدة مـــن المتأخرين عىل قوهلم)1(: 
إن الواجـــب العييّن المفـــروض عىل كل مكلف أي البالـــغ العاقل أن يعرف 
من صفات اهلل ثالث عـــرشة صفة: الوجود، والقدم، والمخالفة للحوادث، 
والوحدانية، والقيام بنفســـه، والبقاء، والقـــدرة، واإلرادة، واحلياة، والعلم، 
والكالم، والســـمع، والبرص. وأنه يســـتحيل عىل اهلل ما ينايف هذه الصفات. 
وقال بعضهم)2( بوجوب معرفة عرشين صفة، فزادوا ســـبع صفات معنوية، 
ا وعالًِما ومتكّلًما وســـميًعا وبصرًيا.  قالـــوا: وكونه تعاىل قادًرا وُمريـــًدا وحيًّ

والطريقة األوىل هي الراجحة.
 وهذه الصفات الثالثة عرشة تسّمى صفات الذات، ال جيوز أن يوصف اهلل
بُمقابِِلها، وهذه الصفات هي صفاٌت قائمٌة بذات اهلل عز وجل أي ثابتة له، 
صفاٌت أزلية ليســـت هي عني الـــذات وال هي غري الذات، ولما كانت هذه 
الصفات ذكُرها كثرًيا يف النصوص الرشعية يف الكتاب ويف الســـنة بالنص أو 

بالمعىن قال أهل السنة: جيب معرفُتها عىل كل مسلم مكلف. 
وممن ذكر ذلك اإلمام أبــــو حنيفة)3( ريض اهلل عنه وغريه. وهذه الصفات 

)1( الكفاية لذوي العناية، عبد الباسط الفاخورّي، ص 7.
)2( متن السنوس��ية، أبو عبد اهلل الســـنويّس، ص 1. إعانة الطالبني، الدمياطّي، فصل يف رشط 

التميزي، ص 26.
)3( اإلمـــام النعمان بـــن ثابت، التيمّي، الكويّف )ت 150 هـ(، أبـــو حنيفة: إمام احلنفية، الفقيه 
 المجتهد المحقق، أحد أصحاب المذاهب المعتربة األربعة عند أهل الســـنة. قيل: أصله =
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الثالثَة عرشة مخٌس منها تُسمى الصفات السلبّية، معىن السلبية أي اليت معناها 
نفي ما ال يليق عن اهلل، وهي القدم ألن الِقدم معناه نفي سبق العدم عليه تعاىل، 
والمخالفُة للحوادث وهذا واضح، والوحدانّية ألن معناها نفي الرشيك عنه، 
والقيــــام بالنفس ألن معناها نفي احلاجِة لغــــريه، والبقاء ألن معناه نفي طروء 
العدم عليه. وسبع صفات يقال هلا صفات المعاين، ُسّميت صفات المعاين 
ألن كالًّ منها أمٌر متحقق جيوز أن ُيرى لو رُِفع احلجاب عن العبد، وهي الُقدرُة 
واإلرادة واحلياُة والعلم والكالم والســــمع والبرص. وصفٌة وهي صفة الوجود، 
وتُسمى صفًة نفسّية، وهذه هي الطريقُة الراجحة يف تقسيم هذه الصفات. 

= من أبناء فارس. ولد ونشـــأ بالكوفة. وكان يبيع اخلَّز )نوع من النســـيج( ويطلب العلم يف 
صبـــاه، ثـــم انقطع للتدريس واإلفتـــاء. وأراده عمر بن هبرية )أمـــري  العراقني( عىل القضاء، 
فامتنـــع ورًعا. وأراده المنصور العبـــايّس بعد ذلك عىل القضاء ببغـــداد، فأبى، فحلف عليه 
ليفعلـــن، فحلـــف أبو حنيفة أنه ال يفعل، فحبســـه إىل أن مات )قال ابـــن خلكان: هذا هو 
الصحيـــح(. وكان قوّي احلجة، من أحســـن النـــاس منطًقا، وكان كرميًـــا يف أخالقه، جواًدا، 
حســـن المنطق والصورة، جهورّي الصوت، إذا حّدث انطلـــق يف القول وكان لكالمه دوّي، 
وعن اإلمام الشـــافعّي: »الناس عيال يف الفقه عىل أيب حنيفة«. له )مســـند( يف احلديث، مجعه 
تالميذه، ورســـالة )الفقه األكرب( و)الفقه األبسط( و)العامل والمتعلم( و)رسالة أيب حنيفة إىل 
عثمان البيّت( و)الوصية(. سري أعالم النبالء، الذهيب، 11/ 479 - 489. األعالم، الزركيل 

.36/8
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من خمالفات الوهابية ألهل السنة واجلماعة

متويه ابن عبد الوهاب:

زعم حممد بن عبد الوهاب كما أســـلفنا أن مـــراده هبذا المذهب الذي 
ابتدعـــه إخالص التوحيـــد والترّبي من الرشك، وأن النـــاس كانوا عىل رشك 
منذ ســـتمائة سنة، وأنه جّدد للناس دينهم ومحل اآليات القرآنية اليت نزلت 

يف المرشكني عىل أهل التوحيـــد كقوله تعاىل: چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ)1( وكقولـــه 

جت     يب   ىب   مب   خب   جبحب   يئ   ىئ    مئ   حئ   جئ    ی   ی   ی   چی   تعـــاىل: 
حتچ)2( وكقوله تعاىل:  چ ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ      ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ)3( وأمثـــال هـــذه اآليات يف 

القـــرآن كثرية، فقال حممد بن عبد الوهاب)4(: »من اســـتغاث بالنيّب | أو 
بغـــريه من األنبياء واألولياء والصاحلني أو ناداه أو ســـأله الشـــفاعة فإنه مثل 
هؤالء المرشكني ويدخل يف عمـــوم هذه اآليات« اهـ. وجعل زيارة قرب النيّب 
| وغـــريه من األنبياء واألولياء والصاحلني مثل ذلك، وقال)5( يف قوله تعاىل 

حكايـــة عن المرشكني يف عبادة األصنـــام: چک  ک  گ  گ گ   گ  

)1( األحقاف، 5.
)2( يونس، 106.

)3( غافر، 20.
)4( الكتاب المسمى كشف الشبهات، حممد بن عبد الوهاب، ص 31 – 32.

)5( الكتاب المسمى كشف الشبهات، حممد بن عبد الوهاب، ص 17.
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ڳچ)1(: »إن المتوســـلني مثـــل هـــؤالء المرشكني الذيـــن يقولون: چک  
ک  گ  گ گ گ ڳچ فـــإن المرشكني مـــا اعتقدوا يف األصنام 

أهنا ختلق شـــيًئا بـــل يعتقدون أن اخلالـــق هو اهلل تعاىل بدليـــل قوله تعاىل: 
چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ ېئچ)2( وقولـــه: چھ   ے  ے  ۓ  
ۓڭڭ ڭڭۇ ۇۆ چ)3( فمـــا حكم اهلل تعاىل 
عليهـــم بالكفـــر واإلرشاك إال لقوهلـــم: چگ گگ گ  ڳچ فهؤالء 
مثلهـــم« اهـ. فكيف جيوز البن عبد الوهاب ومـــن تبعه أن جيعلوا المؤمنني 
الموحدين مثل أولئك المرشكني الذين يعتقدون ألوهية األصنام؟! فجميع 
اآليات المتقدمـــة وما كان مثلها خاّص بالكفار والمرشكني وال يدخل فيه 
أحد من المؤمنني. روى البخارّي)4( عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهما عن 
النيّب | يف وصف اخلوارج أهنم انطلقوا إىل آيات نزلت يف الكفار فحملوها 
فمُ  عىل المؤمنني، ويف رواية عن ابن عمر أيًضا أنه | قال)5(: »أكثرمُ ما أختوَّ
همُ عىل غ��رِي مواضِعهِ، ورجٌل  لمُ القرآَن يضعمُ ع��ىل أميت ِمن بعدي رج��ٌل يتأوَّ
يرى أنه أحقُّ هبذا األمِر ِمْن غرِيهِ«. فهو وما قبله صادق عىل هذه الطائفة. 
ولو كان ىشء مما صنعه المؤمنون من التوســـل وغـــريه رشًكا ما كان يصدر 
من النيّب | وأصحابه وســـلف األمة وخلفها. ففـــي األحاديث الصحيحة 

)1( الزمر، 3.
)2( الزخرف، 87.

)3( العنكبوت، 61.
)4( صحيح البخارّي، البخارّي، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهلم، باب قتل اخلوارج 

والملحدين بعد إقامة احلجة عليهم، 21/9، رقم 6930.
)5( املعجم األوسط، الطربايّن، 242/2، رقم 1865.
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أنه | كان من دعائه)1(: »اللهمَّ إين أس��ألمَُك حبّقِ الس��ائلنَي عليَك« وهذا 
توّســـل ال شـــّك فيِه، وكان ُيعّلم هذا الّدعـــاء أصحاَبه ويأمرهـــم باإلتياِن 
 به، وبســـط ذلَك طويل مذكور يف الكتب ويف الرســـائل اليت يف الرّد عىل ابن

عبد الوهاب. وصّح عنه أنه | لما ماتت فاطمة بنت أسد)2( أّم عيّل ريض 
يتمُ وهو  يي وميمُ اهلل عنها أحلدها | يف القرب بيده الرشيفة وقال: »اهللمُ الذي يمُ
ّجَتها، ووّسْع عليها  ، اغِفْر ألّمي فاطمَة بنتِ أَسٍد، ولّقْنها حمُ حيٌّ ال ميوتمُ
ممُْدخَلها، حبّق نِبّيَك واألَنبي��اِء الذين ِمْن قبيل، فِإنّك أرحممُ الرامحنَي«)3(. 
وصح أنّه | ســـأله أعمى أن يرّد اهلُل برَصه بدعاِئـــه فأمره بالطهارةِ وصالة 
ركعتـــني ثم يقـــول)4(: »اللهمَّ إين أس��ألمُك وأتوّجهمُ إليَك بنبّيِ��َك حممٍد نيّبِ 
 .» همُ بَك إىل ريب يف حاجيت لتمُقىض، اللهمَّ شّفْعهمُ يفَّ الرمحةِ، يا حمّمدمُ إيّن أتوجَّ
ففعل فرد اهلُل عليه برصه، وصّح أن آدم عليه الســـالم توّسل بنبّينا | حني 
أكل من الشـــجرةِ، فعن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال: قال رســـول اهلل 
، أسألمَُك حبّقِ حممٍد مَلَا غفرَت  |)5(: »ملا اقرتف آدممُ اخلطيئَة قال: يا ربُّ
؟  ، و كيَف عرف��َت حممًدا ومل أخلْقهمُ يل، فق��اَل اهللمُ )وهـــو أعلم به(: يا آدممُ

)1( املسند، أمحد بن حنبل، مسند أيب سعيد اخلدرّي ريض اهلل عنه، 21/3، رقم 11172.
)2( فاطمة بنت أســـد بن هاشم بن عبد مناف اهلاشمية، توفيت حنو 5 هـ: أول هاشمية ولدت 
خليفة. وهي أم أمري المؤمنني عيّل بن أيب طالب وإخوته. نشأت يف اجلاهلية بمكة. وتزوجت  
بأيب طالب عبد مناف بن عبد المطلب وأسلمت بعد وفاته، فكان النيّب | يزورها ويقيل 
يف بيتها. ثم هاجرت مع أبنائها إىل المدينة وماتت هبا فكّفنها النيّب | بقميصه واضطجع 

يف قربها، وقربها يف البقيع. األعالم، الزركيل 130/5.
)3( املعجم األوسط، الطربايّن، 67/1، رقم 189.

)4( س��نن الرتمذّي، الرتمذي، 567/5، رقم 3578. مسند أمحد، أمحد بن حنبل، 138/4، 
رقم 17279. صحيح ابن خزمية، ابن خزمية، 225/2، رقم 1219. وغريهم.

)5( املستدرك، احلاكم، 672/2، رقم 4228.
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وِحَك  ق��ال: يا ربُّ ألنَك ملَّا خلقَت��ي بيِدَك )أي بعنايتك( ونفخَت يفَّ ِمن رمُ
)أي من الــــروح المرشفة عندك( ورفع��تمُ رأيَس فرأيتمُ ع��ىل قوائِم العرشِ 
مكتوًبا: ال إلَه إال اهللمُ حممٌد رس��ولمُ اهلِل، فعلمتمُ أنَك مل تمُِضْف إىل اس��ِمَك 
هِ  إاّل أحبَّ اخللقِ، فقاَل اهللمُ: صدقَت يا آدممُ إنهمُ أَلحبُّ اخللقِ إيلَّ، ادعمُي حبِقّ
فق��د غفرتمُ لَك، ولوال حممٌد م��ا خلقتمَُك«، ويف رواية الطــــربايّن)1(: »فقال: 
»أسألمَُك حبّقِ حممٍد إاّل غفرَت يل«. وتوسل عمر بن اخلطاب بالعباس)2( ريض 
اهلل عنهما لما استسقى الناس وغري ذلك مما هو مشهور، فال حاجة إىل اإلطالة 
بذكره، والتوســــل الذي يف حديث األعمى قد استعمله الصحابة السلف بعد 
د«)3(، وذلك نداء عند المتوسل. ومن تتبع كالم  وفاته |، وفيه لفظ »يا حممَّ
الصحابِة والتابعني جيد شــــيًئا كثرًيا من ذلَك كقول بالل بن احلارث الصحايّب 

ريض اهلل عنُه عند قرب النيّب |: »يا رســــول اهلل استســــق ألّمتك«)4(.
وممن ألّف يف الرّد عىل ابن عبد الوهاب أكرب مشـــاخيه وهو الشـــيخ حممد بن 
سليمان الكردّي)5( مؤلف حوايش رشح ابن حجر اهليتمي)6( عىل متن بافضل 

)1( املعجم الصغري، الطربايّن، 182/2، رقم 992.
)2( فتح الباري رشح صحيح البخاري، ابن حجر العسقاليّن، 497/2.  

)3( املعجم الصغري، الطربايّن، 201/1 – 202.
)4( دالئل النبوة، البيهقّي، 47/7. البداية والنهاية، ابن كثري، 91/7، 92.

)5( حممد بن ســـليمان الكردّي ت 1194هـ: فقيه الشـــافعية بالديـــار احلجازية يف عرصه. ولد 
بدمشق، ونشأ يف المدينة، وتوىل إفتاء الشافعية فيها إىل أن تويف. من كتبه )الفتاوى( و)جالية 
اهلّم والتوان عن الســـاعي لقضاء حوائج اإلنســـان(، و)رشح فرائض التحفة(، و)عقود الدرر 
يف مصطلحات حتفـــة ابن حجر(، و)الفوائد المدنية فيمن يفىت بقوله من أئمة الشـــافعية(. 

األعالم، الزركيل، 152/6.
)6( اســـم رشح ابن حجر اهليتمي: »املنهج القويم يف مسائل التعليم«. ابن حجر اهليتمي، أمحد 
 ابـــن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي الســـعدي األنصاري، أبو العبـــاس. باحث مرصي،  =
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فقال من مجلة كالمه: »يا ابن عبد الوهاب إين أنصحك هلل تعاىل أن تكّف لسانك 
عن المسلمني، فإن سمعَت من شخص أنه يعتقد تأثري ذلَك المستغاث به من 
دون اهلل فعرّفـــه الصـــواب وأبِْن له األدلة عىل أنه ال تأثري لغري اهلل فإن أبى فكفره 
حينئذ خبصوصه وال سبيل لك إىل تكفري السواد األعظم من المسلمني، وأنت 
شـــاّذ عن السواد األعظم فنسبة الكفر إىل من شّذ عن السواد األعظم أقرب ألنه 

اتبع غري ســـبيل المؤمنني، قال تعاىل: چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  

ڍچ)1( وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية« اهـ.
ومل تكن هـــذه ضاللة ابن عبد الوهاب الوحيدة، بل هناك ما هو أشـــّد 
منها كتشـــبيه اهلل تعاىل خبلقه، وأنه جيلس عىل عرشه، والعياذ باهلل من الكفر 

والتشبيه، وهو ما رّصحوا به يف تآليفهم ومنشوراهتم)2(.

أصول الفكر الوهابّي: 

للفرقة الوهابية أصل معلن وأصل خفّي:
  أما األصـــل المعلن فهو: إخالص التوحيد هلل كما يرون هم، وليس كما  •

هو عليه مجهور األمة المحمدية، فإهنم يعبدون شـــيًئا جالًســـا عىل العرش 

= مولده يف حملة أيب اهليتم، من إقليم الغربية بمرص، وإليها نســـبته، والســـعدي نسبة إىل بين 
ســـعد من عرب الرشقية بمـــرص، ومات بمكة. لـــه تصانيف كثرية، ومنهـــا: )مبلغ األرب 
يف فضائـــل العـــرب(، و)اجلوهر المنظم( رحلة إىل المدينة. ولد ســـنة 909هـ، وتويف ســـنة 

974هـ. األعالم، الزركيل، 1/ 234.
)1( النساء، 115.

)2( انظر: الكتاب المسمى فتح املجيد، عبد الرمحٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، ص356.
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يتومّهـــه كل فرد منهم عىل طريقته، وحماربة الـــرشك واألوثان كما يزعمون 
هم. ولكن ليس هلذا األصل ما يصدقه من واقع احلركة الوهابية كما سرتى.

  وأمـــا األصل اخلفّي فهو: متزيق المســـلمني وإثارة الفتن واحلروب فيما  •
بينهم خدمة للمســـتعمر الغـــريّب. وهذا هو المحور الـــذي دارت حوله 
جهود الوهابية منذ نشـــأهتا وحىت اليوم، فهو األصل احلقيقّي الذي سخر 
له األصل المعلن من أجل إغواء البسطاء وعوام الناس. فال شك أن شعار 
)إخالص التوحيد وحماربة الرشك( شـــعار جذاب سيندفع حتته أتباعهم 
بكل محاس، وهم ال  يشـــعرون أنه ذريعـــة لتحقيق األصل اخلفّي، ولقد 
أثبت المحققون يف تاريخ الوهابية أن هذه الدعوة قد أنشئت يف األصل 
بأمـــر مبارش من وزارة المســـتعمرات الربيطانية، راجـــع مثاًل: )أعمدة 
االســـتعمار( خلريي محاد، و)تاريخ جند( لســـنت جون فيليب أو عبد اهلل 
فيليب، و)مذكـــرات حاييم وايزمن( أول رئيس وزراء للكيان الصهيويّن، 

و)مذكرات مهفر(، و)الوهابية نقد وحتليل( للدكتور مهايون مهيت. 

عقيدتهم يف الصفات: 

عقيــــدة الوهابية يف صفــــات اهلل هي من صنف عقائد المجســــمة، فهم 
ينســــبون إىل اهلل تعاىل األعضاء واجلوارح: كاليــــد والرِّجل والعني والوجه عىل 
احلقيقــــة أي عــــىل معىن اجلوارح، ثــــم يصفونه تعاىل شــــأنه باجللوس واحلركة 
واالنتقــــال والنــــزول والصعود احلــــيس)1(، عىل احلقيقة كمــــا يفهم من ظاهر 

اللفظ، تعاىل اهلل عما يصفون.

)1( الكتاب المسمى تنبيهات يف الرّد عىل من تأّول الصفات، ابن باز، ص 19.
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وهذه العقيدة الفاسدة قّلدوا فيها ابن تيمية المجّسم)1(، وهي يف األصل 
عقيدة احلشـــوية من الذين ال معرفة هلم بالفقـــه والثابت من أصول الدين، 
فيجـــرون وراء ما يفهمون مـــن ظاهر اللفظ، وقد أخذوا ذلك عن جمســـمة 
اليهود، جاءوا بكالم مل يســـتطيعوا أن ينقلـــوا منه حرًفا واحًدا عن واحد من 
الصحابـــة وال واحد من الطبقـــة األوىل من التابعني، ثـــم زعموا أن هذا هو 
إمجـــاع الســـلف، وزّوروا ذلك بـــكالم طويل كله لـــّف ودوران خالٍ من أّي 

برهان صادق. 

الوهابية واملسلمون )البدعة الوهابية الكربى(: 

تعتقد الوهابية أهنم وحدهم أهل التوحيد اخلالص، وأما سائر المسلمني 
فهـــم مرشكون ال حرمـــة لدمائهم وذرارهيم)2( وأمواهلـــم، ودارهم دار حرب 
 ورشك، ويعتقدون أن المسلم ال تنفعه شهادة أن ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل

ما دام يعتقد بالتربك بالرســـول مثاًل ويقصد زيارته ويطلب الشـــفاعة منه، 
ويقولون: إن المســـلم الذي يعتقد هبذه األمور فهو مرشك ورشكه أشـــّد من 

رشك أهل اجلاهلية من عبدة األوثان والكواكب)3(. 

)1( انظـــر: الكتاب المســـّمى موافقة رصي��ح املعقول لصحيح املنقول، ابـــن تيمية، 29/2، 
30. الكتاب المسّمى منهاج الس��نة النبوية، ابن تيمية، 217/1، 249، 250. الكتاب 

المسّمى جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 511/5.
راِري والّنِســـاُء  يَّاُت والذَّ ّرِ )2( القاموس املحيط، الفريوزابادي، مادة ذ رر: »َولَُد الرجلِ، ج: الذرُّ

للواِحِد واجلميع« اهـ. 507/1. 
)3( انظر من أمهات كتبهم: الرسائل العملية التسع، حممد بن عبد الوهاب، ص 79. الكتاب 
 المســـمى تطه��ري االعتقاد، الصنعـــايّن، ص 7، 12، 35. الكتاب المســـمى فتح املجيد،
عبـــد الرمحٰن بن حســـن بن حممد بن عبد الوهاب، 40، 41. والرســـالة المســـماة كش��ف 

الشبهات، حممد بن عبد الوهاب، وغريها.
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ففي الرســـالة المسماة )كشف الشـــبهات( أطلق حممد بن عبد الوهاب 
لفظ الرشك والمرشكني عىل عامة المســـلمني عدا أتباعه يف حنو 24 موضًعا، 
وأطلق عليهم لفظ: الكفار، وعباد األصنام، والمرتدين، وجاحدي التوحيد، 
وأعداء التوحيد، وأعداء اهلل، ومدعي اإلســـالم يف حنو 20 موضًعا. وعىل هذا 
النحو ســـار أتباعه يف ســـائر كتبهم. وليس للوهابية ســـلف يقتدون هبم يف 

بدعتهم هذه سوى اخلوارج.

من منكرات الوهابية نسبتهم اجللوس واالستقرار هلل على العرش 
والعياذ باهلل:

ومـــن أكـــرب المنكرات قـــول المبتدعة المجســـمة الوهابيـــة يف حق اهلل 
ا كبرًيا.  باجللوس واالســـتقرار عىل العرش، تعاىل اهلل عما يقول الظالمون علوًّ
وليـــس هلم فيما قالوه حجة بل زعمهم هـــذا فرية بال مرية، وال يؤيده نقل 
وال عقل، وال يثبت ذلك عن أحد من أئمة أهل الســـنة، وإنما دأهبم الغش 

والتلبيس والتدليس.
 ولما كان الوهابية عقيدهتم التشبيه والتجسيم وصفوا اهلل تعاىل باجللوس 
واالســـتقرار)1( فحملوا اآليات المتشـــاهبة اليت ظاهرهـــا يوهم ذلك عىل ما 
اعتقـــدوه، فقّدموا رأهيم عـــىل اآليات وجعلوها تابعة هلم فقالوا اســـتواء اهلل 
عىل العرش هو اجللوس واالســـتقرار تعاىل اهلل عن قوهلم، فشـــّبهوا ومل ينّزهوا 
وخالفوا ما عليه الرســـول | وصحابته ريض اهلل عنهم، فخرقوا إمجاع األمة 
من تنزيه اهلل عن اجللوس واالستقرار، وصاروا يدورون بني العامة وينرشون 

)1( الكتاب المسمى فتح املجيد، عبد الرمحٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، ص 356.
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بني الناس أن قوله ســـبحانه وتعاىل: چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ)1( 
يـــدّل عىل ما زعموه، وهذه دعوى باطلة ال تقوم عىل أســـاس التوحيد وإنما 
عىل األوهام والتشـــبيه، فلم يكتفوا بما ارتكبوه من اإلثم والكفر، بل ضّللوا 
وبّدعوا من تأّول من أهل السنة هذه اآلية باالستيالء أي عىل معىن القهر، مع 
أن هذا التفســـري جائز لغًة ورشًعا كما سيأيت إن شاء اهلل، وأما زعم الوهابية 

فباطل لغًة ورشًعا وعقاًل.
ودليــــل أهل الســــنة واجلماعة عىل تنزيه اهلل من القــــرآن الكريم فقول اهلل 
تعــــاىل: چٺ  ٿٿٿ ٿ ٹ ٹچ)2( أي أن اهلل تعــــاىل 
ال يشــــبه شــــيًئا من خلقه بوجه من الوجــــوه، ففي هذه اآلية نفي المشــــاهبة 
والمماثلة، فال حيتاج إىل عرش وال إىل مكان حيل فيه وال إىل جهة يتحزي فيها.

وقول اهلل تعاىل: چڳ ڳڱڱچ)3(، أي هلل الوصف الذي ال يشــــبه 
ر  وصف غريه، فال يوصف ربنا عز وجل بصفات المخلوقني من التغريرُّ والتطورُّ

ا كبرًيا. كىن فوق العرش، تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ واحللول يف األماكن والسرُّ
وقـــال ســـبحانه:  چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿچ)4( أي ال جتعلـــوا هلل الشـــبيه 
والمثيل، فإن اهلل تعاىل ال شـــبيه له وال مثيل له، فال ذاته يشبه الذوات، وال 

صفاته تشبه الصفات.
« رواه  همُ وأما احلديث فقد قال رسول اهلل |: »كان اهللمُ ومل يكن ىشءٌ غريمُ

)1( طه، 5.
)2( الشورى، 11.

)3( النحل، 60.

)4( النحل، 74.
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البخـــارّي يف الصحيح وغريه)1(، فهذا احلديث دليل عىل أنه مل يكن يف األزل 
مكان، فهو سبحانه وتعاىل موجود قبل المكان وبعد خلق المكان بال مكان 

وال جهة.
وقال سيدنا عيّل ريض اهلل عنه)2(: »إن اهلل تعاىل خلق العرش إظهاًرا لقدرته 
ومل يتخذه مكاًنا لذاته« اهـ. وقال أيًضا: »كان اهلل وال مكان وهو اآلن عىل ما 

عليه كان« اهـ. أي موجود بال مكان. 
وقال إمام احلرمني اجلوييّن الشـــافعّي)3( مـــا نصه)4(: »ومذهب أهل احلق 

قاطبًة أن اهلل سبحانه وتعاىل يتعاىل عن التحزي والتخصص باجلهات« اهـ .
وقال األستاذ عبد القاهر التميمّي)5( ما نصه)6(: »وأمجعوا عىل أنه ال حيويه 

)1( صحي��ح البخ��اري، البخارّي، كتاب بدء اخللق، باب وكان عرشـــه عىل الماء، 2699/6، 
رقم3019.

)2( الفرق بني الفرق، أبو منصور البغدادّي، ص 333 .
)3( عبد الملك بن عبد اهلل بن يوســـف بن حممد اجلوييّن، الملقب بإمام احلرمني، ت 478 هـ، من 
أصحـــاب الوجوه يف مذهب الشـــافعّي. ولد يف جوين )من نواحي نيســـابور( ورحل إىل بغداد، 
فمكة حيث جاور أربع ســـنني. وذهب إىل المدينة فأفىت فيها ودرّس، جامًعا طرق المذاهب. 
ثم عاد إىل نيســـابور، فبىن له الوزير نظام الملك »المدرسة النظامية«. وكان حيرض دروسه أكابر 
العلماء. له مصنفات كثرية، منها )غياث األمم والتياث الظلم(، و)العقيدة النظامية يف األركان 

اإلسالمية(، و)الشامل( يف أصول الدين عىل مذهب األشاعرة. األعالم، الزركيل، 160/4.
)4( اإلرشاد إىل قواطع األدلة، اجلوييّن، ص 58.

)5( عبـــد القاهر بن طاهر البغـــدادّي التميمّي ت 429 هـ، أبو منصـــور: عامل متفنن، من أئمة 
األصول. كان صدر اإلســـالم يف عرصه. ولد ونشـــأ يف بغداد، ورحل إىل خراســـان فاســـتقر 
ـــا. من تصانيفـــه: )أصول الدين(، و)الناســـخ  يف نيســـابور. كان يدرس يف ســـبعة عرش فنًّ
والمنسوخ(، و)تفســـري أسماء اهلل احلســـىن(، و)فضائح القدرية(، و)تأويل المتشاهبات يف 

األخبار واآليات(. األعالم، الزركيل، 48/4.
)6( الفرق بني الفرق، عبد القاهر التميمّي، ص 333.
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مكان وال جيري عليه زمان« اهـ .

ونقل الشيخ تاج الدين السبكّي الشافعّي األشعرّي)1( عن اإلمام فخر الدين
ابن عساكر)2( أنه قال: »إن اهلل تعاىل موجود قبل اخللق، ليس له قبٌل وال بعٌد  

وال فوٌق وال حتٌت، وال مينٌي وال شـــماٌل، وال أماٌم وال خلٌف« اهـ. ثم قال تاج 
الدين الســـبكّي بعد أن ذكر هذه العقيدة ما نصه: »هذا آخر العقيدة وليس 

فيها ما ينكره سيّن«)3( اهـ.

وليعلـــم أن اهلل تعاىل كامل الملك أزاًل وأبـــًدا، والعرش وما حتته حادث 
فأتـــى قوله تعاىل: چۈئ  ۈئچ)4( حلدوث العرش ال حلدوث االســـتواء، 
فهـــذا ذهاب من الســـبكّي إىل أن االســـتواء وإن كان صفـــة فعل قديم غري 
حادث كما هو مذهب الســـلف أيب حنيفـــة والبخارّي وغريمها فإهنما قاال: 

)1( عبد الوهاب بن عيّل بن عبد الكايف السبكّي ت 771 هـ، أبو نرص تاج الدين قايض القضاة، 
المـــؤرخ الفقيـــه. ولد يف القاهرة، وانتقل إىل دمشـــق مع والده العالمة األصـــويّل تقّي الدين 
الســـبكّي، فسكنها وتويف هبا. نسبته إىل سبك من أعمال المنوفية بمرص، وكان طلق اللسان، 
قوّي احلجة. من تصانيفه: )طبقات الشافعية الكربى(، و)معيد النعم ومبيد النقم(، و)مجع 

اجلوامع( يف أصول الفقه، و)األشباه والنظائر(. األعالم، الزركيل، 184/4- 145.
)2( عبد الرمحٰن بن حممد بن احلســـن بن هبة اهلل الدمشـــقّي الشيخ اإلمام الكبري أبو منصور فخر 
الدين بن عســـاكر 620 هـ، شيخ الشافعية بالشام. ولد سنة مخس ومخسني ومخسمائة وتفقه 
بدمشـــق عىل الشيخ قطب الدين النيسابورّي، وزوّجه بابنته واستولدها، وسمع احلديث من 
يه اإلمامني احلافظ الكبري أيب القاســـم، والصائن هبة اهلل ومجاعة، وحّدث بمكة ودمشـــق  عمَّ
والقدس، وله تصانيف يف الفقه واحلديث وغريمها. وكان إماًما صاحلًا قانًتا عابًدا ورًعا كثري 

الذكر. طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 175/8 - 185.
)3( طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 8/ 186.

)4( البقرة، 29.



47

»إن فعـــل اهلل صفته يف األزل والمفعول خملـــوق«)1( اهـ. فما أقبح ما تتومهه 
اجلهلة من أن معىن اآلية أن اهلل خلق الســـماوات واألرض وهو أسفل العرش 
ثم ارتفع وصعد إىل العرش واســـتقر عليه أو يف الفضاء بإزائه بال مماسة عند 
بعضهم وبمماســـة عند بعض، وكالم ابن تيمية يف بعض المواضع يدل عىل 
المماســـة، ويف بعضها عىل المحاذاة باِل مماســـة، واهلل منزه عن األمرين كما 
«)3(، حيث  همُ يدل حديث عمران بن حصني)2(: »كان اهللمُ ومل يكْن ىشءٌ غريمُ
إنـــه دّل عىل أن اهلل تعـــاىل كان قبل العامل بأرسه قبل المـــكان بال مكان وال 
خـــالء وال مالء، إذ كلٌّ من المكان واخلالء والمـــالء حُمَدث، فهو تعاىل كما 
قال اإلمام الناســـك والزاهد ذو النون المـــرصّي)4(: »مهما تصورت ببالك 

)1( خلق أفعال العباد، البخارّي، 271/1، رقم 582. ولفظه: »وأما الفعل من المفعول، فالفعل 
إنمـــا هو إحـــداث الىشء، والمفعـــول هو احلدث لقولـــه: چٻٻپٺچ 
)األنعام(، فالســـماوات واألرض مفعوله، وكل ىشء ســـوى اهلل بقضائه فهو مفعول، فتخليق 
السماوات فعله ألنه ال ميكن أن تقوم سماء بنفسها من غري فعل الفاعل، وإنما تنسب السماء 

إليه حلال فعله« اهـ.
)2( عمران بن حصني بن عبيد، أبو جنيد اخلزاعّي ت 52 هـ: من علماء الصحابة. أسلم عام خيرب 
ســـنة 7هـ، كانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة. وبعثه عمـــر إىل أهل البرصة ليفقههم. ثم 
واّله زياد قضاءها. وتويف هبا. له يف كتب احلديث 130 حديًثا. األعالم، الزركيل، 70/5.

)3( صحي��ح البخ��اري، البخاري، كتاب بدء اخللق، باب وكان عرشـــه عىل الماء، 2699/6، 
رقم3019.

)4( ذو النـــون المـــرصّي، ثوبان بـــن إبراهيم، أبو الفيـــاض، أو أبو الفيض ت 245 هـ. شـــيخ 
الديار المرصية وأحد كبار الزّهاد العّباد المشـــهورين. روى عن مالك، والليث، وفضيل بن 
عياض، وســـفيان بن عيينة، وطائفة. وروى عنه: أمحد بن صبيح الفيومّي، وربيعة بن حممد 
الطائّي، وحســـن بن مصعب، واجلنيد بن حممد الزاهـــد، ومقدام بن داود الرعييّن، وآخرون. 
قال ابن يونس: كان عالًِما فصيًحا حكيًما. سري أعالم النبالء، الذهيّب، 532/11 - 536. 

األعالم، الزركيل، 102/2.
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فـــاهلل خبالف ذلك«)1(. وهو مفهوم من قوله تعاىل: چٺ  ٿٿٿ 
ٿ ٹ ٹچ)2(. إن تفسري استوى باستوىل ليس فيه جتسيم هلل وال 
نسبة نقص ألن االستيالء بمعىن القهر. وال عربة بإنكار ابن تيمية لذلك فإن 

كان إنكاره من حيث اللغة ال وجه له وال مستند. 
قال الشاعر)3(: ]الطويل[

عليهـــُم واســـتوينا  علونـــا  لَنـــرٍس وطائـــِر فلمـــا   جعلناهـــُم مرًعـــى 

ا بإنكار تفســــري اســــتوى  وإن كان من حيث المعىن فقول ابن تيمية حمتجًّ
باســــتوىل أّن استوى جاء يف القرآن يف ســــبعة مواضع، ولو كان بمعىن استوىل 
جلــــاء يف موضع، وهــــذا الذي قاله ليس بالزم فالمجاز قــــد يطَّرُد. قال التقّي 
الســــبكّي)4(: »وكتاب )العرش( من أقبح كتبه - أي ابن تيمية -  ولما وقف 
عليه الشــــيخ أبو حيان)5( ما زال يلعنه حىت مات بعــــد أن كان يعّظمه« اهـ. 

)1( الرسالة القشريية، القشريّي، 3/1. 
)2( الشورى، 11.

)3( ذكره اللغوّي أبو القاسم عبد الرمحٰن بن إسحاق الزجاجّي )ت340 هـ( الذي قال فيه الذهيبرُّ 
حبيُب قلِب المشـــبهة يف )ســـري أعالم النبالء( 475/15 ما نصه: »شـــيخ العربية وتلميذ 
العالمة أيب إســـحاق إبراهيم بن الرسّي الزجاج، وهو منســـوب إليه« اهـ. يف كتابه )اشتقاق 

أسامء اهلل احلسىن( ص 190.
)4( السيف الصقيل يف الرد عىل ابن زفيل، تقي الدين السبكي، ص 96. إحتاف السادة املتقني 

برشح إحياء علوم الدين، مرتىض الزبيدي، 106/2.
)5( حممد بن يوســـف بن عيّل بن يوســـف بن حيان الغرناطّي األندليّس احليـــايّن، أثري الدين، أبو 
حيـــان )ت 745هـ(: من كبار العلماء بالعربية والتفســـري واحلديث والرتاجم واللغات. ولد 
يف إحـــدى جهـــات غرناطة، ورحل إىل مالقة. وتنقل إىل أن أقـــام بالقاهرة. وتويف فيها، بعد 
 أن  كـــف برصه. واشـــتهرت تصانيفه يف حياته وقرئت عليه. من كتبـــه )البحر المحيط( =
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وقال البيهقّي)1(: »واتفقت أقاويل أهل التفسري عىل أن العرش هو الرسير وأنه 
جسم جمّســــم خلقه اهلل تعاىل وأمر المالئكة وَتَعبَّدهم بتعظيمه والطواف به، 
كما خلق يف األرض بيًتا وأمر بين آدم بالطواف به واستقباله يف الصالة« اهـ.

 قاعدة عظيمة النفع يف تنزيه اهلل تعاىل:

ليعلم أن مجيع ما ورد يف الكتاب والسنة مما ظاهره اجلسمية كاليد والعني 
جيب اإلميان به مقروًنا بالتنزيه، فإن كالًّ منها صفة له تعاىل ال بمعىن اجلارحة 
بل عىل وجه يليق به وهو سبحانه وتعاىل أعلم به، وقد يؤول كل ذلك ألجل 
رصف العاّمة عن اجلسمية عىل وجه أنه حيتمل أن يكون المعىن المراد هلل تعاىل 
ولرســـوله بتلك النصوص ال عىل اجلزم والقطع بأنه هو المراد، وهذا يســـمى 
ا. كأن ُيقال اســـتوى أي قهر، قال البيهقّي يف كتابه األســـماء  تأوياًل تفصيليًّ
والصفـــات)2(: »باب ما جاء يف إثبات اليد صفة ال من حيث الصورة« اهـ. 
وقـــال أيًضا)3(: »باب ما جاء يف إثبات العني صفًة ال من حيث احلدقُة« اهـ. 
وقال كذلك)4(: »باب ما جاء يف إثبات اليدين صفتني ال من حيث اجلارحة« 

اهـ. قال اهلل عز وجل: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  

= يف تفســـري القرآن، )النهر الماّد( اخترص به البحر المحيط، )جماين العرص( يف تراجم رجال 
عرصه. ال��درر الكامنة، ابن حجـــر، 302/4. بغية الوعاة، الســـيوطّي، ص 121. فوات 

الوفيات، الكتيّب،  2/ 282. األعالم، الزركيل، 152/7.
)1( األسامء والصفات، البيهقّي، 375/2.
)2( األسامء والصفات، البيهقّي، 188/2.

)3( األسامء والصفات، البيهقّي، 221/2. 
)4( األسامء والصفات، البيهقّي، 227/2. 
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ)1(. وال جيـــوز أن يكون 
ًرا، وال أن يكون له صورة، ألن الصورة خمتلفة، واهليئات  البـــارئ تعاىل ُمصوَّ
متضاّدة، وال جيـــوز اتصافه تعاىل جبميعها لتضاّدهـــا، وال جيوز اختصاصه 
ببعضهـــا إال بمخّصصٍ جلواز مجيعها عىل من جاز عليه بعضها، فإذا اختص 
ببعضهـــا اقتىض خمّصًصا خصصه به، وذلـــك يوجب أن يكون خملوًقا، وهو 

ًرا، وهو اخلالق البارئ الُمصّوِر. حمال، فاستحال أن يكون ُمَصوَّ

إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم اجلسمية واألعضاء:

  ثبـــت بالنقل والعقل أن اهلل تعاىل ال يشـــبه األجســـام وال ســـائر أنواع 
العـــامل بوجه من الوجـــوه،  أما النقل فقوله تعـــاىل: چٺ  ٿٿ 
ٿ ٹ ٹچ)2(. فهـــذه اآلية رصحية يف وجوب تنّزه اهلل تعاىل عن 
مشاهبة ما سواه عىل اإلطالق، ألن كلمة چٿچ وقعت يف حزّي النفي 
فهي للعموم أي أنه ينتفي عنه مشـــاهبة ىشء ما من العامل. وال جيوز أن يكون 
غري ُمْشِبهٍ لىشء ومشبًها لىشء من العامل. وهذه اآلية من المحكمات. وحمكم 
القرآن هو األصل الذي ُيَرّد إليه المتشابه، وكل آية أومهت تشبيًها أو جسمية 
جيب أن ال حُتمل عىل ظاهرها. فبذلك نكون وّفقنا بني المحكم والمتشابه.

وأما العقل فألنه تعاىل لو كان مشـــبًها لىشء من العامل جلاز عليه ما جيوز 
عـــىل العامل، ولو جاز عليـــه ما جيوز عىل العامل للزم حدوثـــه، واحلدوث ينايف 
األلوهية، فوضح بطالن المشـــاهبة وثبت المطلوب وهـــو تنزهه تعاىل عن 
 المشـــاهبة. وما ورد من األحاديث الصحيحة المشـــهورة يف الصفات ليس 

)1( االنفطار، 6 – 8.
)2( الشورى، 11.



51

فيها ىشء رصيح يف كون اهلل تعاىل جســـًما ذا مســـاحة وأبعاد ثالثة أي طول 
وعرض وعمق. فأما ما ورد مما هو رصيح يف ذلك فليس فيه ما يصح إسناًدا 
باالتفاق. فإذا ُعرف ذلك قلنا اخلرب أي احلديث الذي يناقض رصيح العقل 
ومل يقبل تأوياًل  قطعنا بأنه كذب عىل الرسول وال رضورة إىل تأويله، وما ورد 
بإســـناد ضعيف أو كان يف توثيق بعض رواتـــه اختالف ال حُيتّج به إلثبات 
صفة اهلل. فمن ذلك حديث: »إنَّ اهلَل عىل عرِشـــِه ما يفضُل منه مقداُر أربعِ 
أصابـــَع«)1(، فإنه من المقطوع ببطالنه، فقـــد أورده ابن تيمية مع االعرتاف 
بعدم صحتـــه يف كتابه )جمموع الفتاوى(؛ وما ثبت إســـناده بطريق اآلحاد 
فأوهم التجسيم والمكان فإنه يؤّول. فقد ثبت التأويل عن مالك يف حديث 
النـــزول أنه نزول رمحة اهلل وأمـــره أو مالئكته)2(. وقال بعض العلماء: واألْوىل 
َمـــل عىل نزول المَلك بأمر اهلل)3(. فقد أخرج النســـائّي من حديث أيب  أن حُيْ
هلمُ حىت إذا مىض شطرمُ الليلِ  هريرة بإسناد صحيح عن النيّب |: »إنَّ اهلَل ميمُ
...«)4( وهذا تفســـري  األولمُ أمَر منادًيا فينادي: هل ِمن داعٍ فيمُس��تجاَب لهمُ
: هل ِمن  للرواية المشـــهورة)5(: »ينزلمُ ربُّنا كلَّ ليلةٍ إىل السامِء الدنيا فيقولمُ
...«. وقد تقّرر عند أهل احلديـــث أن خري ما ُيفرس به  داعٍ فأس��تجيَب ل��همُ

)1( بلفـــظ: »الكـــريس الذي جيلس عليه عز وجـــل ما يفضل منه إال قدر أربعـــة أصابع«. العلل 
املتناهية، ابن اجلوزي، 20/1. وقال: »هذا حديث ال يصح عن رسول اهلل )|(، وإسناده 

مضطرب جًدا« اهـ.
)2( انظر: رشح الزرقاين عىل موطإ اإلمام مالك، الزرقاين، 2/ 348. 
)3( انظر: املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، النووّي، 96/3.

)4( احلديث ورد يف سنن النسايّئ الكربى، 124/6، رقم احلديث 10316. انظر: فتح الباري، 
ابن حجر، 237/3. 

)5( موطأ مالك، مالك بن أنس، 214/1. 
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احلديُث الوارُد بالوارد. كما قال العرايق يف ألفيته: ]الرجز[ 
َتُه بالوارِد«)1( اهـ. »وخرُي ما فرسَّ

ا، روى ذلك  وقد ثبت عـــن اإلمام أمحد بن حنبل أنه أّول تأوياًل تفصيليًّ
البيهقـــي يف كتابه »مناقب أمحد«)2( يدفع فيه ما نســـب إليه بعض أصحابه 
مـــن الكلمات المومهة. ومن مجلة ما فيه نقاًل عن اإلمام أيب الفضل التميمي 
رئيـــس احلنابلة ببغداد وابن رئيســـها )ت 410 هـ()3(: »وأنكر - أي اإلمام 
أمحد - عىل َمن يقول باجلسم، وقال: إن األسماء مأخوذة من الرشيعة واللغة، 
وأهل اللغة وضعوا هذا االسم عىل كّل ذي طول وعرض وَسْمك وتركيب 
وصورة وتأليف، واهلل تعاىل خارج عن ذلك كّله، فلم جيمُْز أن يسّمى جساًم، 

خلروجه عن معىن اجلسمية، ومل جيئ يف الرشيعة ذلك فبطل« اهـ. 
قولـــه: »وأنكر عىل َمن يقول باجلســـم« أي أنكر أمحد عىل َمن وصف اهلل 
باجلســـم، فهذا ترصيح من اإلمام أمحـــد ريض اهلل عنه يف تنزهيه هلل عن هذه 

)1( رشح ألفية احلديث، العرايّق، ص 325. 
َل قوله تعاىل:  )2( روى البيهقـــّي يف مناق��ب أمحد باإلســـناد المتصـــل إىل أمحد بن حنبل أنـــه أوَّ

چ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ )الفجـــر( قال: »وجاءت قدرتـــه« اهـ. وقال: »هذا 
إسناد ال غبار عليه« اهـ. ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية، 327/10.

)3( اعتق��اد اإلم��ام املبّج��ل أيب عب��د اهلل أمحد بن حنبل، أبـــو الفضل عبد الواحـــد التميمّي، 
298/1. وأبـــو الفضل هو عبـــد الواحد بن عبد العزيز بن احلـــارث، البغدادّي احلنبيّل ت 
410 هـ، اإلمام الفقيه، رئيس احلنابلة، حّدث عن أبيه، وعبد اهلل بن إســـحاق اخلراســـايّن، 
وأيب بكر النجاد، وأمحد بن كامل، وعدة. وروى عنه اخلطيب، ورزق اهلل التميمّي ابن أخيه، 
وعمـــر بن عبيد اهلل بـــن عمر المقرئ، ومجاعة. قال اخلطيـــب: كان صدوًقا، دفن إىل جنب 
قرب أمحد بن حنبل، وحّدثين أيب - وكان ممن مىش يف جنازته - أنه صىل عليه حنو من مخســـني 
ا له. تاريخ بغداد، اخلطيب  ألًفـــا، رمحه اهلل. وكان صديًقا للقايض أيب بكر بن الباقاليّن وموادًّ

البغدادّي، 14/11.
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األشـــياء الســـتة ألهنا من لوازم اجلســـمية، نّزه اهلل تعاىل عن الطول والعرض 
والَســـْمك والرتكيـــب والصـــورة والتأليف، وهـــذا الذي قال به األشـــاعرة 
ـــنَّة واجلماعة الموافقون ألمحد وغريه من السلف  والماتريدية، وهم أهل السرُّ

الصالح يف أصول المعتقد.
وأما قوله: »إن األســـماء مأخوذة من الرشيعة واللغة« فمعناه أن أســـماء 
األشـــياء تُعرف إمـــا من طريق اللغة وإمـــا من الرشع، فهناك أشـــياء ُعرفت 
أســـماؤها من اللغة كالرَُّجل والفرس، وأشـــياء ُعرفت أســـماؤها من طريق 
الرشع مثل الصالة الرشعية. واجلســـم يف اللغة ُيطَلق عىل ما له طول وعرض 
وســـمك وتركيب وصورة وتأليف، واهلل ال ُيوَصف بىشء من ذلك وإال لكان 

مشاهًبا خللقه، وذلك ضّد قوله تعاىل: چٺ  ٿٿٿ  ٿ  ٹ  
ٹٹچ)1(، ثم لو كان اهلل جســـًما ذا طول وعرض وسمك وتركيب 
وصـــورة وتأليف الحتاج لمن خّصصه بذلك الطـــول وذلك العرض وذلك 
ـــمك وذلك الرتكيب وتلـــك الصورة، والمحتاج ال يصـــح يف العقل أن  السَّ
يكون إهلًا، فمعىن اجلســـم ال جيوز وصف اهلل بـــه رشًعا وال عقاًل، واللفظ أي 
لفظ اجلســـم مل يرد يف الرشع إطالقه عليه، وال جيوز يف الرشع تســـمية اهلل إال 
بما سّمى به نفسه، أي إال بما ثبت يف الرشع تسميته به، كما ذكر إمام أهل 
الســـنة أبو احلســـن األشـــعرّي)2( وغريه، وال يوصف إال بما وصف به نفسه 

)1( الشورى، 11.
)2( عيّل بن إسماعيل بن إسحاق األشعرّي، أبو احلسن )ت 324 هـ(، من نسل الصحايّب أيب موىس 
األشـــعرّي ريض اهلل عنه، كان من األئمة المتكّلمني المجتهدين، تلقى مذهب المعزتلة وتقّدم 
فيهم ثم رجع وجاهر خبالفهم، من مصنفاته: )الرّد عىل المجســـمة(، و)اللمع(، والبن عساكر 

كتاب )تبيني كذب المفرتي، فيما نسب إىل اإلمام األشعرّي(. األعالم، الزركيل، 263/4.
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فَبَطل إطالق ذلك عىل اهلل تعاىل، بل نقل صاحب اخلصال عن اإلمام أمَحد 
نفســـه »تكفري َمن قال: اهلل جسم ال كاألجســـام«، كما ذكر ذلك المحّدث 

األصويّل بدر الدين الزركيّش)1(. 

)1( تشنيف املسامع، الزركيّش، 684/4. هو بدر الدين أبو عبد اهلل حممد بن هبادر بن عبد اهلل 
ا  المرصّي الزركيّش الشافعّي ت 794 هـ، اإلمام العالمة المصّنف المحّرر، كان فقيًها أصوليًّ
أديًبـــا فاضاًل يف مجيع ذلك، درّس وأفـــىت، قال الربماوّي: كان منقطًعا إىل االشـــتغال بالعلم 
والتعلم ال يشـــتغل عنهما بىشء وله أقارب يكفونه أمـــر دنياه، ومن تصانيفه: )تكملة رشح 
المنهاج لإلســـنوّي(، و)الروضة( وهو كتاب كبري فيه فوائد جليلة، و)تشـــنيف المســـامع 

رشح مجع اجلوامع(. األعالم، الزركيل، 60/6، 61.  
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ابن تيمية اجملّسم وبعض ضالالته

ان ببيـــت علم من احلنابلة، وكان أبوه  ليعلـــم أن أمحد بن تيمية، ولد حبرَّ
رجاًل هادًئا أكرمه علماء الشام ورجال احلكومة حىت ولّوه عدة وظائف علمية 
مســـاعدة له، وبعد أن مات والـــده ولّوا ابن تيمية هـــذا وظائف والده، بل 
حرضوا درسه تشجيًعا له عىل الميّض يف وظائف والده وأثنوا عليه خرًيا. لكن 
ثنـــاء هؤالء غّر ابن تيمية ومل ينتبـــه إىل الباعث عىل ثنائهم، فبدأ يذيع بدًعا 

بني حني وآخر، فتخّلوا عنه واحًدا إثر واحد عىل توايل فتنه.
ثـــم إن ابن تيميـــة وإن كان ذاع صيته وكثرت مؤلفاتـــه وأتباعه، فإنه خرق 
اإلمجاع يف مســـائل كثرية قيل تبلغ ستني مســـألة، بعضها يف األصول، وبعضها 
يف الفـــروع، خالف فيها بعـــد انعقاد اإلمجاع عليها. وتبعه عـــىل ذلك َخْلٌق من 
العوام وغريهم، فأرسع علماء عرصه يف الرد عليه وتبديعه، منهم اإلمام احلافظ 
تقّي الدين عيل بن عبد الكايف الســـبكّي الذي قال يف الدرة المضية ما نصه)1(: 
»أحـــدث ابن تيميـــة ما أحدث يف أصول العقائد، ونقض من دعائم اإلســـالم 
األركان والمعاقد، بعد أن كان مسترًتا بتبعية الكتاب والسنة، مظهًرا أنه داع إىل 
احلق هاد إىل اجلنة فخرج عن االتباع إىل االبتداع، وشـــذ عن مجاعة المســـلمني 
بمخالفة اإلمجاع، وقال بما يقتيض اجلسمية والرتكيب يف الذات المقدس« اهـ. 
وأمـــا مقاالته اليت خالف فيها يف أصول الدين ووقع وأوقع غريه بســـببها 
يف الضالل والتشـــبيه والرّدة والعياذ باهلل تعاىل، فمنها قوله: »إن العامل قديم 

)1( الدرة املضية، السبكّي، المقدمة.
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بالنوع، ومل يزل مع اهلل خملوق دائًما«)1( اهـ. 

ومنها قوله باجلسمية واجلهة واالنتقال واحلد يف حّق اهلل)2(، وهو مردود. 

)1( هذه المســـألة من أبشع المســـائل االعتقادية اليت خرج هبا عن صحيح العقل ورصيح النقل 
وإمجاع المســـلمني، ذكر هذه العقيدة يف مخســـة بل أكثر من كتبه المسماة: )موافقة رصيح 
المعقـــول لصحيح المنقول(، و)منهاج الســـنة النبوية(، و)كتـــاب رشح حديث النزول(، 
و)كتـــاب رشح حديث عمـــران بن حصني(، و)كتـــاب نقد مراتب اإلمجـــاع(، وكل هذه 
الكتب مطبوعة. وابن تيمية قد أخذ هذه المســـألة أي القـــول بقدم نوع العامل عن متأخري 

الفالسفة ألنه اشتغل بالفلسفة كما قال الذهيّب يف نصيحته البن تيمية.
)2( قال ابن تيمية يف كتابه المســـمى )موافقـــة رصيح المعقول لصحيح المنقول(: »وقد اتفقت 
الكلمة من المسلمني والكافرين أن اهلل يف السماء وحّدوه بذلك إال المرييّس الضاّل وأصحابه، 
حـــىت الصبيان الذيـــن مل يبلغوا احلنث قد عرفوا ذلك إذا أحزن الصـــيّب ىشء يرفع يده إىل ربه 
ويدعوه يف الســـماء دون ما ســـواها، وكل أحد باهلل وبمكانه أعلم من اجلهمية« اهـ. ص 2، 
29، 30. وقـــال يف الســـبعينية ص 178 ما نصه: »قـــال تعاىل:  چٺ  ٿٿچ 
َه، چٿ  ٹ  ٹچ )الشـــورى: 11( فشـــّبه، وهي أعظم آية  )الشـــورى: 11( فنزَّ
أنزلـــت يف التنزيـــه ومع ذلك مل ختُل عن تشـــبيه بالكاف« اهـ. وقـــال يف )الموافقة( نقاًل عن 
أيب ســـعيد الدارمّي المشـــّبه )وهو غري أيب حممد الدارمّي المحّدث المنّزه صاحب الســـنن( 
مـــا نصـــه: »واهلل تعاىل له حّد ال يعلمه أحـــد غريه، وال جيوز ألحـــد أن يتوّهم حلده غاية يف 
نفســـه، ولكن يؤمن باحلّد ويكل علم ذلك إىل اهلل، ولمكانه أيًضا حّد وهو عىل عرشـــه فوق 
ســـماواته، فهذان حدان اثنان« اهـ. ووافقه عىل ذلك. هذا وقد ثبت يف النقل عن أيب حنيفة 
وغريه حىت عمن قبله )وهو اإلمام زين العابدين عيّل بن احلســـني ريض اهلل عنهما يف رســـالته 
المشـــهورة بالصحيفة السجادية( نفي احلّد عن اهلل، فقد ذكر المحدث احلافظ حممد مرتىض 
الزبيدّي شـــارح )القاموس( يف »إحتاف الســـادة المتقني رشح إحياء علوم الدين« 380/4 
هذه الصحيفة بإســـناد متصـــل منه إىل زين العابدين، ومنها قولـــه : »أنت اهلل الذي ال حتّد 
فتكـــون حمدوًدا« اهـ. أي فكيف تكون حمدوًدا، وقوله: »أنت اهلل الذي ال حيويك مكان« اهـ. 
بـــل وثبت نفي احلّد عن اهلل عن أعلم الصحابة عـــيّل بن أيب طالب ريض اهلل عنه حيث قال: 
»َمـــْن زعم أن إهلنـــا حمدود فقد جهل اخلالـــق المعبود« اهـ. رواه احلافظ أبـــو نُعيم يف حلية 
األولي��اء وطبقات األصفي��اء، ترمجة عيل بن أيب طالب، 73/1. معىن كالم مصباح التوحيد 
أن مـــن قال: إن هلل حجًما فهـــو كافر، وإثبات المكان هلل معناه جعل اهلل حجًما ألّن المكان 
 هو الفراغ الذي يشـــغله احلجم، وال شـــك أن كالم ســـيدنا عيّل ريض اهلل عنه هذا مما فهمه =
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ورّصح يف بعض تصانيفه بأن اهلل تعاىل جيلس حممًدا معه عىل العرش)1(، تعاىل 
اهلل عن ذلك. ومنها قوله بعدم تأويل المتشـــابه مـــن آي القرآن الكريم)2(، 

« اهـ.  = مـــن رســـول اهلل |. وقول عيّل زين العابدين ريض اهلل عنه: »أنـــت اهلل الذي ال حُتَدرُّ
رصيح يف أن اهلل تعاىل ال جيوز عليه أن يكون حمدوًدا. فأين ما ادعاه ابن تيمية المجّســـم من 
اتفاق كلمة المسلمني عىل إثبات احلّد هلل، وبقية أئمة السلف عىل ما كانوا عليه من نفي احلد 
عن اهلل بدليل قول أمحد بن ســـالمة أيب جعفر الطحاوّي احلنفي السلفي المتوىف سنة 322هـ 
يف كتابـــه »العقيدة الطحاوية«، ص 13: »وتعاىل عن احلـــدود والغايات واألركان واألعضاء 
واألدوات« اهـ. وهو مذهب كل الســـلف كما أشعر بذلك قول الطحاوّي أيًضا: »ذكر بيان 
عقيدة أهل الســـنة واجلماعة«. فقد بان متويه ابن تيمية وانكشـــف وهذا دأبه، فالرأي الذي 
يعجبه يف االعتقاد ينسبه إىل السلف ليوهم بذلك ضعفاء العقول واألفهام أن مذهبه مذهب 

السلف، وهيهات هيهات .
)1( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 229/3.

)2( ناقض ابن تيمية المجّســـم نفســـه حيـــث إنه يذكر يف موضـــع أن التأويل حصل من بعض 
الســـلف، ويف موضع ينفي نفًيا باتًّا، وهو حمجوج يف ذلك بثبوته عن اإلمام ســـفيان الثورّي 
 أحد أجالء الســـلف ومن أســـاطني أهل احلديث، قال يف تفســـريه ســـورة القصص ما نصه:
چ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱچ  )القصـــص: 88( قال: »ما أريد به وجهه« اهـ. ص 194. 
فهـــذا تأويل رصيح لوجه اهلل بأنـــه ما يتقرب به إليه من العبـــادات. ويف صحيح البخارّي 
يف كتاب تفسري ســـورة القصص، باب چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ 
)الشعراء: 214، 215(: »إال ملكه، ويقال: إال ما أريد به وجه اهلل« اهـ.  437/14. وسبق 
ســـفيان والبخاريَّ رمحهما اهلل يف تأويل الوجه جماهد بن جرب راوي عبد اهلل بن عباس وغريه، 
وتبـــع الثالثة اإلمام أمحـــد بن حنبل، فقد ثبت عنه تأويل المجـــيء المذكور يف قوله تعاىل: 
چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئچ )الفجـــر( ففي كتاب مناقـــب أمحد للبيهقّي: »قال: 
وأنبأنا احلاكم، قال: حّدثنا أبو عمرو السّماك، قال: حّدثنا حنبل بن إسحاق، قال: سمعت 
عمـــي أبا عبد اهلل - يعـــين اإلمام أمحد - يقول: احتّجوا عيلَّ يومئـــذ - يعين يوم نوظر يف دار 
أمري المؤمنني - فقالوا: جتيء ســـورة البقرة يوم القيامة وجتيء سورة تبارك؟ فقلت: إنما هو 
الثـــواب، قال تعاىل: چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئچ )الفجر( إنما تأيت قدرته، وإنما 
القرآن أمثال ومواعظ« اهـ. قال البيهقّي: هذا إســـناد صحيح ال غبار عليه، ويف كالم اإلمام 
أمحـــد دليل عـــىل أنه كان ال يعتقد يف المجيء الذي ورد به الكتـــاب والنزول الذي وردت به 
ـــنَّة انتقااًل من مكان إىل مكان، كمجيء ذوات األجســـام ونزوهلا، وإنما هو عبارة عن =  السرُّ
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ومنها قوله بتكفري المتوسلني باألنبياء والصاحلني)1(، وأن إنشاء السفر لزيارة 
نبينـــا | معصية ال تقرص فيها الصالة)2(، وبالـــغ يف ذلك ومل يقل هبا أحد 
من المســـلمني قبله، وأن عذاب أهل النار ينقطع وال يتأبد)3(، حكاه بعض 

الفقهاء عن تصانيفه.
اســـتتيب مـــرات وهو ينقـــض مواثيقه وعهوده يف كل مـــرة حىت حبس 
بفتوى مـــن القضاة األربعة الذين أحدهم شـــافعّي، واآلخر مالكّي، واآلخر 
حنفـــّي، واآلخر حنبيّل، وحكموا عليه بأنه ضاّل جيب التحذير منه. وأصدر 
الملك حممد بن قالوون منشوًرا ليقرأ عىل المنابر يف مرص ويف الشام للتحذير 

منه ومن أتباعه واعتقل بالقلعة إىل أن مات سنة 728هـ)4(. 

 = ظهور آيات قدرته، فعرّب عن إظهاره إياها أي اهلل بمجيئه، وهذا الذي أجاهبم به أبو عبد اهلل
هون عن التشـــبيه« انتهى ما  - أي أمحـــد - ال هيتـــدي إليه إال احلّذاق مـــن أهل العلم، المنّزِ
ذكـــره البيهقّي يف مناقب أمحد. فليعلم اجلاهل الذي ال متيزي له أنه حاد عن احلق الذي اتفق 
ا قال يف حديث النزول  عليه السلف واخللف، فإن َمْن أّول من السلف واخللف تأوياًل إمجاليًّ

وحديث اجلارية وشـــبههما، ويف آية االستوء عىل العرش والمجيء المذكور يف قول اهلل تعاىل:  
چى  ائچ )الفجر: 22( وشبههما من اآليات: »بال كيف«، ومرادهم أن ذلك عىل غري 
صفة من صفات اخللق، أي ليس النزول احليّسّ وال االســـتواء بمعىن اجللوس واالستقرار، وال 
المجـــيء باالنتقال واحلركة وما هو من صفات المخلوق، فمعىن قوهلم: »بال كيف« أن هلذه 

النصوص معاين ليس فيها تشبيه لصفات اهلل بصفات اخللق. 
)1( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 471/17.

)2( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 520/4.
)3( الرد عىل من قال بفناء اجلنة والنار، ابن تيمية، ص67، 71، 72.

)4( الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ابن حجر العسقالين، 144/1.
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الوهابية  تناقضات 
مع زعيمهم األول ابن تيمية 

   كما أسلفنا القول، فإّن أصول البدعة الوهابية مذبذبة مضطربة متأرجحة 
غري ثابتة لفســـادها، ألهنا بُنيت عىل أمواج حبار اهلـــوى واجلهل المتالطمة 
الـــيت تُغرِق من ســـلكها إىل أعماق المهاوي، وكان من خمـــازي الوهابية منذ 
تأســـيس بدعتهم الضاللية أهنم اتبعوا ابن تيمية يف الكثري من ضالالته حىت 
فاقـــوه تبديًعا وتضلياًل وتكفرًيا لألمة المحمديـــة اليت هي بريئة منه ومنهم 
وِمن أمثاهلم، عليهم من اهلل ما يستحقون، وألهنم مضطربو العقول متحّجرو 
الفهم، فقد ناقضوه هو يف مجلة مسائل سنبّينها بإذن اهلل تعاىل لُِيْعرف حاهلم 

فُيحذر منهم.
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تكفري ابن القّيم لشيخه ابن تيمية

اتفق المسلمون بال خالف أن اهلل تعاىل ال يتغريَّ وأن َمن نسب إليه التغري
 كفر ألنه كـــّذب العقل والنقل، قال اهلل ســـبحانه: چٺٿٿ 

ٿٹ  ٹچ)1(. 
وابـــن تيمية خالف مجيع المســـلمني وأثبت التغـــرّي يف حق اهلل، فقال يف 
كتـــاب )جمموع الفتاوى(: »إن اقتىض القول »بأن اهلل فوق العرش« حتّواًل من 
حالٍ إىل حال ومن شـــأن إىل شـــأن، فهو مثل جميئه وإتيانه ونزوله وتكليمه 
لمـــوىس وإتيانه يوَم القيامـــة يف صورة وحنو ذلك مما دلّـــت عليه النصوص 
وقال به أكثر أهل الســـنة يف احلديث وكثري من أهل الكالم، وهو الزم لسائر 

الِفَرق«)2( اهـ.

وقال ابن قيم اجلوزية تلميذ ابن تيمية يف كتابه المسمى )هداية احليارى 
يف أجوبة اليهود والنصارى( ما نصه: »بل النبوات ِمن أوهلا إىل آخرها متفقة 

«)3( اهـ. عىل أصول« إىل أن قال: »الرابع: أنه )سبحانه( ال يتغريَّ

فقول ابن القّيم هذا يؤّدي إىل تكفري شيخه ابن تيمية ألنه خالف ما جاء 
به مجيع األنبياء، وهذا ليس شـــيًئا جديًدا أتى به ابن القّيم، بل المعلوم عند 

)1( الشورى، 11.
)2( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 274/2.

)3( الكتب المسمى هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، ابن قّيم اجلوزية، 158/1.
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مجيع المسلمني أن اهلل تعاىل ال يتغرّي وال ينتقل فهو سبحانه كان يف األزل ومل 
يكن ىشء غريه، ال فراغ وال نور وال ظالم وال جهة وال مكان، معناه كان اهلل 

يف األزل موجوًدا بال جهة وال مكان.



62

 إثبات ابن تيمية جلواز مناداة »يا حممد«
بغري حضرة النيّب |

عقيدة أهل السنة واجلماعة أن التوسل واالستعانة واالستغاثة ونداء احلي 
احلـــارض أو البعيد أو الميت من األنبياء والصاحلـــني هو جائز، وليس بدعة 

حمرمة، أو رشًكا.
روى البخـــارّي يف كتابه )األدب المفرد()1( جواز نداء النيّب | بعد موته 
بـ»يا حممد«، وذلك خالف معتقد الوهابية فإنه عندهم رشك، وأورده أيًضا 
ابن السيّن يف كتابه )عمل اليوم الليلة()2(، ونص البخارّي يف كتابه المذكور: 
»حّدثنا أبو نعيم، قال: حّدثنا ســـفيان، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحٰن بن 
ســـعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقـــال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، 
 فقال: يا حممد« اهـ. وأورده ابن تيمية يف كتابه المشـــهور )الكلم الطيب()3(

ونص عبارته: »فصل يف الرَّجل إذا خدرت رجله، عن اهليثم بن حنش قال: 
كنـــا عند عبد اهلل بن عمـــر ريض اهلل عنهما فخدرت رجلـــه فقال له رجل: 
اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا حممد، فكأنما نشط من عقال« اهـ. وهذا 

)1( األدب املفرد، البخارّي، ص 142.
، 321/1، رقم 169. )2( عمل اليوم والليلة، ابن السيّنّ

)3( الكلم الطيب، ابن تيمية، ص 120. طباعة ما يســـّمى المكتب اإلســـالمي لصاحبه زهري 
الشـــاويش الوهايّب )المجســـم(، وبزعمه حتقيق زعيمهم الوهايّب المتمســـلف المتمحدث 

المتناقض المدعو حممد نارص األلبايّن.
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الكتاب )الكلم الطيب( من تآليف ابن تيمية المشـــهورة، توجد منه نســـخ 
خطية ومطبوعة.

والوهابيـــة يقولـــون: إن االســـتغاثة بالنـــيّب اهلل | رشك خمـــرج عن ملة 
اإلسالم فقد قال زعيمهم حممد بن عبد الوهاب يف كتابه المسمى )جمموعة 
ا أو مَلًكا أو ندبه  التوحيد()1( ما نصه: »وعرفت أن من خنا - أي عّظم - نبيًّ
أو استغاث به فقد خرج من اإلسالم« اهـ. وقال ابن العثيمني)2( ما نصه)3(: 
»فأي إنســـان يدعو غري اهلل أو يســـتغيث بغري اهلل مما ال يقدر عليه إال اهلل عّز 

وجّل فإنه مرشك كافر« اهـ.  
فإن قيل: إسناد البخارّي يف رواية ابن عمر ريض اهلل عنه فيه أبو إسحاق 

السبيعّي، وهو منسوب إىل االختالط.
نقـــول: هذا من مجلة كذبكم وتذبذبكـــم وادعاءاتكم الباطلة، فقد قال 

الذهيّب)4(: »إن أبا إسحاق ثقة إمام وما اختلط« اهـ. 
وقال يف ترمجة أيب إســـحاق السبيعّي)5(: »أبو إســـحاق السبيعّي عمرو بن 

)1( الكتاب المسمى جمموعة التوحيد، حممد بن عبد الوهاب، ص139.
)2( حممـــد بن صالح بن حممد بن ســـليمان بن عبـــد الرمحٰن العثيمني الوهايّب التميمّي المشـــّبه 
المجّســـم، ت 1421هـ. بدأ التدريس منذ عام 1370هـ يف اجلامع الكبري بعنزية عىل نطاق 
ضيق يف عهد شـــيخه عبد الرمحٰن السعدّي وبعد أن خترج من المعهد العلمّي يف الرياض عني 
مدرًســـا يف المعهد العلمي بعنزية عام 1374هـ. كان عضًوا يف ما يسّمى هيئة كبار العلماء.

المعلومات مأخوذة مما يســـمى املعجم اجلامع يف تراج��م العلامء وطلبة العلم املعارصين، 
إعداد ما يسّمى ملتقى أهل احلديث، 298/1.

)3( الكتاب المسمى فتاوى مهمة لعموم األمة، ابن العثيمني، ص 94.
)4( الرواة الثقات، الذهيّب، ص 203.

)5( سري أعالم النبالء، الذهيّب، 392/5.
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عبد اهلل اهلمدايّن الكويّف احلافظ شيخ الكوفة وعالمها وحمّدثها، كان رمحه اهلل 
من العلماء العاملني ومن جلة التابعني وكان طلبه للعلم كبري القدر« اهـ. ثم 

قال: »وحديث أيب إسحاق حمتج به يف دواوين اإلسالم« اهـ.
وقال الذهيّب كذلك ما نصه)1(: »إن أبا إسحاق السبيعّي مل خيتلط وحديثه 

يف كل كتب اإلسالم« اهـ.
 إن العلمـــاء استحســـنوا كالم ابن عمر عندما خـــدرت رجله فقال: »يا 
حممد« فذكـــروه يف كتبهم كالنووّي)2( يف )األذكار()3( وكما أســـلفنا احلافظ 
ابن الســـيّن يف )عمل اليوم والليلة(، واحلافظ المزّي يف )هتذيب الكمال()4( 
رواه من طريق عبد الرمحٰن بن سعد. فيلزم من كالم الوهابية تكفري ابن عمر 

والبخاري والنووي وكل العلماء الذين َرَوْوا هذا احلديث واستحسنوه.
بل يلزم أيًضا من كالمهم تكفريهم لزعيمهم ابن تيمية الذي روى هذا 
احلديث يف كتابه المســـمى )الكلم الطيب(. وابن تيمية استحسن كالم ابن 

عمر يف قوله: »يا حممد« بدليل تسميته الكتاب )الكلم الطيب(.
 وهـــذا الذي حصـــل من عبـــد اهلل بن عمـــر ريض اهلل عنهما اســـتغاثة

)1( مزيان االعتدال، الذهيّب، 661/2.
)2( حيىي بن رشف بن مري بن حسن احلزامّي احلورايّن، النووّي، الشافعّي ت 676 هـ، أبو زكريا، 
حميي الدين: عالمة بالفقه واحلديث. مولده ووفاته يف نوا )من قرى حوران، بســـورية( وإليها 
نســـبته. تعلم يف دمشـــق، وأقام هبا زمًنا طوياًل. مـــن كتبه: )هتذيب األســـماء واللغات(، 
و)منهـــاج الطالبني(، و)المنهاج يف رشح صحيح مســـلم(، و)حلية األبرار( يعرف باألذكار 
النووية، و)رياض الصاحلني من كالم ســـيد المرســـلني(، و)المقاصد( رســـالة يف التوحيد. 

طبقات الشافعية، السبكّي 165/5. األعالم، الزركيل 149/8، 150. 
)3( األذكار النووية، النووّي، ص 305.
)4( هتذيب الكامل، المّزّي، 143/17.
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برســـول اهلل | بلفظ »يا حممد«، وذلك عند الوهابية كفر، أي االستغاثة به 
| بعد موته، فماذا تفعل الوهابية: أيرجعون عن رأهيم من تكفري من ينادي 
»يا حممد«؟ أم يتربؤون من ابن تيمية يف هذه القضية وهو الملّقب عندهم 
بشيخ اإلســـالم؟ فيا هلا من فضيحة عليهم وهو إمامهم الذي أخذ منه ابن 
عبد الوهاب بعض أفكاره وضالالته اليت خالف هبا المسلمني، وهم يف هذه 
المسألة عىل موجب عقيدهتم يكونون كّفروا ابن تيمية ألنه استحسن ما هو 
رشك عندهم ألن ُمستحِســـن الرشك مرشك، فابن تيمية استحســـن هذا، أي 
قول: »يا حممد« لمن خدرت رجله اقتداء بالبخارّي وغريه من المحّدثني من 

المتقدمني والمتأخرين.
ولو قال أحدهم: إّن ابن تيمية رواه من طريق راٍو خمتَلٍف فيه، يقال هلم: 
جمــــرد إيراده هلذا يف هذا الكتــــاب دليل عىل أنه استحســــنه إن ُفرَِض أنه يراه 
صحيًحــــا، وإن ُفرِض أنه يراه غري ذلــــك، ألن الذي يورد الباطل يف كتابه وال 
حيّذر منه فهو داعٍ إىل ذلك الىشء، وحماولة األلبايّن لتضعيف هذا األثر ال عربة 
هبــــا، ألن األلبايّن حمروم من احلفظ الذي هو رشط التصحيح والتضعيف عند 
أهل احلديث وقد اعرتف يف بعض المجالس بأنه ليس حمّدث حفظ بل قال: 
أنا حمّدث كتاب، وذلك بعد أن ســــأله رجل: يا أســــتاذ أنت حمدث؟ فقال: 
نعــــم، فقال له: أترسد يل عرشة أحاديث بأســــانيدها؟ فأجابه األلبايّن: ال، أنا 
حمّدث كتاب، فأجابه الرجل: إذن أنا أستطيع أن أفعل ذلك. فخّجله، فليعلم 
هو ومقلدوه أن تصحيحهم وتضعيفهم لْغٌو يف قانون أهل احلديث وال اعتبار 

له، فليتوبوا إىل اهلل، فإن كان الرياء ساقهم إىل ذلك فالرياء من الكبائر)1(.

)1( راجع: كتابنا فتاوى األلباين يف مزيان الرشيعة.
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والعجـــب أيًضـــا من ابن تيمية الـــذي ذكر حديث ابـــن عمر الذي هو 
توســـل واستغاثة بالرسول بعد موته |، أنه قال يف كتابه المسمى )التوسل 
والوسيلة()1(: »ال جيوز التوسل إال باحلّي احلارض«. فسبحان مرّصف القلوب 

يرّصفها كيف يشاء.

لكن ابن تيمية يناقض ما أورده بقوله يف الكتاب عينه بقوله)2(: »وال جيوز 
ألحد أن يســـتغيث بأحد من المشـــايخ الغائبني وال الميتني، مثل أن يقول: 
يا سيدي فالًنا أغثين وانرصين وادفع عين، بل كّل هذا من الرشك الذي حّرم 
اهلل ورســـوله« اهـ. خمالًفا ما اعتاد عليه الصحابة أهنم كانوا يزورون قرب النيّب 

| ويستغيثون به.

يف حـــني أنه – أي ابن تيمية – يف الكتـــاب عينه حتت عنوان: »خالصة 
القول يف التوسل بالنيّب« قال ما نصه)3(: »وقد َذَكَر بعَض هذه احلكايات َمن 

)1( قال ابن تيمية يف كتابه المســـّمى )قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة( 52/2: »ومثل هذا 
كثـــري يف القرآن ينهى أن ُيدعى غري اهلل ال من المالئكة وال األنبياء وال غريهم، فإن هذا رشك 
أو ذريعـــة إىل الرشك. خبالف ما يطلـــب من أحدهم يف حياته من الدعاء والشـــفاعة فإنه ال 
يفـــيض إىل ذلك، فإن أحًدا من األنبياء والصاحلني مل ُيعبـــد يف حياته حبرضته، فإنه ينهى من 
يفعـــل ذلك خبالف دعائهم بعد موهتم فإن ذلـــك ذريعة إىل الرشك هبم، وكذلك دعاؤهم يف 
ا أو ملًكا من المالئكة وقال له: »ادع يل« مل يفض  مغيبهم هو ذريعة إىل الرشك. فمن رأى نبيًّ
ذلك إىل الرشك به، خبالف من دعاه يف مغيبه فإن ذلك يفيض إىل الرشك به كما قد وقع، فإن 
الغائب والميت ال ينهى من يرشك، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشـــفاعته أفىض ذلك إىل 
الـــرشك به فُدعي وقصد مكان قـــربه أو متثاله أو غري ذلك، كما قد وقـــع فيه المرشكون ومن 

ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمني« اهـ.
)2( الكتاب المسّمى قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة، ابن تيمية، 33/1.

)3( الكتاب المسّمى قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة، ابن تيمية، 199/2.
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مجع يف األدعية، وروي ذلك عن بعض الســـلف مثل ما رواه ابن أيب الدنيا)1( 
يف كتاب )جمايب الدعاء( قال: حّدثنا أبو هشـــام ســـمعت كثري بن حممد بن 
كثـــري بن رفاعة يقول: جاء رجل إىل عبد اهلل بن ســـعيد بن أجبر فجّس بطنه 
فقال: بك داء ال يربأ، قال: ما هو؟ قال: الدبيلة، قال: فتحّول الرجل يقول: 
اهلل اهلل ريب ال أرشك به شـــيًئا، اللهّم إين أتوّجـــه إليك بنبّيك حممد نيّب الرمحة 
| تســـليًما، يا حممد إين أتوّجه بك إىل ربك وريب يرمحين مما يب، قال: فجّس 

بطنه فقال: برئت، ما بك عّلة« اهـ.
نَّة واألمة لمرض يف  تلك هي حال أمحد بن تيمية الذي خالف القرآن والسرُّ
نفســـه، أاَل وهو الِكرب وحّب الظهور، فالذهيّب الذي عارص ابن تيمية ومدحه 
يف أول األمر، انكشف له حاله فذّمه يف رسالته )بيان زغل العلم والطلب( إذ 
يقول يف هذه الرسالة ما نصه)2(: »... وقد تعبت يف وزنه وفتشه حىت مللت 
َرُه بني أهل مرص والشام ومقتته نفوسهم  يف ســـنني متطاولة، فما وجدُت أخَّ
وازدروا به وكّذبوه وكّفروه إال الكرب والعجب وفرط الغرام يف رئاســـة المشيخة 

واالزدراء بالكبار...« اهـ.
عجًبا هلذا الرجل المتكرّب المتناقض كيف يذكر يف كتابه المسمى )قاعدة 
جليلة يف التوســـل والوســـيلة( أنه ال جيوز االســـتغاثة بالغائب وال بالميت، 

)1( عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان، ابن أيب الدنيا القريّش البغدادّي، أبو بكر ت 281 هـ، 
حافـــظ للحديث، مكثر من التصنيف. أّدب اخلليفة المعتضد العبايّس يف حداثته، ثم أّدب 
ابنه المكتفي. له مصنفات اطلع الذهيّب عىل 20 كتاًبا منها، ثم ذكر أسماءها كلها، فبلغت 
164 كتاًبـــا، منها: )الفرج بعد الشـــدة(، و)مكارم األخالق(، و)مـــن عاش بعد الموت(، 

مولده ووفاته ببغداد. األعالم، الزركيّل، 118/4.
)2( الكتاب المسمى بيان زغل العلم والطلب، الذهيّب،  ص 23، 24. وهذه الرسالة ثابتة عن 

الذهيّب ألن احلافظ السخاوّي نقل عنه هذه العبارة يف كتابه اإِلعالن بالتوبيخ، ص 77. 
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ويعود يف موضع آخر من الكتاب فريوي عن بعض الســـلف أهنم اســـتغاثوا 
برسول اهلل | بعد موته! أليس هذا تناقًضا وتذبذًبا؟!

وانظر إليه أهيا المنصف يف كتابه الذي ســـّماه )الكلم الطّيب( )3( حتت 
عنوان: »فصل يف الداّبة تنفلت« يقول ما نّصه: »عن ابن مســـعود ريض اهلل 
عنه عن النـــيّب | قال: »إذا انفلتت دابةمُ أحِدكم ب��أرضٍ فالةٍ فْليناِد: يا 
عباَد اهلِل احبسوا، يا عباَد اهلِل احبسوا، فإنَّ هلِل عزَّ وجلَّ يف األرضِ حارًضا 

«)4( اهـ. وهذا نداء للمالئكة الكرام. همُ سيحبسمُ
إن كانــــت هذه حقيقة ابــــن تيمية فكيف بأذنابه الذيــــن يتبعونه؟ إهنم 
أنــــاس متناقضون مثله ودليلنا عىل ذلك هو الكتاب الذي تناول فيه المدعو 
حممد نارص األلبايّن كتاب )الكلم الطّيب( البن تيمية وسّماه )صحيح الكلم 
الطّيب( وهــــو موجود يف مكتبة المعارف بالريــــاض، ففي الصحيفة الرابعة 
والتسعني حيث توقّعنا من األلبايّن أن يورد حديث الداّبة اليت تنفلت َذَكَر ما 
قبله وما بعده دون أن يذكره أو يلّمح إليه، خدمًة لمآربه وعقيدته الفاســــدة، 
معترًبا أنه حديث ضعيف أو موضوع – أي مكذوب -، وطاعًنا بشيخه ابن 
تيمية احلّرايّن الذي استحسنه بدليل أنه سّمى كتابه )الكلم الطّيب( أي اآلثار 

احلسنة، وأنه أورده كما أورد سائر الروايات دون أن يعقب عليه أو يعّلق.
وفيما ييل نطرح هذا السؤال: لماذا مل يذكر األلبايّن هذا احلديث الذي أورده 
شـــيخه يف )الكلم الطّيب(؟ اجلواب عن ذلك كما ييل: اهلدف من ذلك خدمة 
عقيدته الفاســـدة اليت تقوم عىل القول بأن جمرد نداء أي خملوق رشك خمرج من 

)3( الكلم الطيب، ابن تيمية، ص 146.
)4( مسند أيب يعىل، أبو يعىل، مسند عبد اهلل بن مسعود، 123/5، رقم 5269.
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اإلســـالم، فيكون بذلك قد كّفر شـــيخه وهو ال يدري – أو يدري – وإن كان 
اّدعى زوًرا وهبتاًنا أنه حديث ضعيف أو موضوع أو غري ذلك من الكذب.

وعودة إىل كتاب )الكلـــم الطّيب( البن تيمية، وبالتحديد إىل الصحيفة 
الثامنـــة والعرشين منه، نراه حتت عنوان »فصل فيما يقوله من يفزع ويقلق 
 يف منامـــه« يقـــول ما نصه: »وعن عمرو بن شـــعيب عن أبيـــه عن جّده أن

رسول اهلل | كان يعّلمهم من الفزع كلمات: »أعوذمُ بكلامتِ اهلِل التاماتِ 
م��ن غضِبهِ وعقابِهِ ومن رّشِ عباِدهِ، ومن مهزاتِ الش��ياطنيِ وأْن يرضوَن« 
قال: وكان ابن عمرو يعّلمهـــّن َمْن َعَقَل ِمن بنيه، وَمن مل يعقل كتبه وعّلقه 

عليه. خرّجه أمحد)1( والرتمذّي)2( وقال: »حديث حسن« اهـ.  
وأما األلبايّن يف كتابه المســـمى )صحيح الكلم الطيب()3( يورد احلديث 
عىل النحو التايل: »كان رســـول اهلل | يعّلمهم مـــن الفزع كلمات: »أعوذمُ 
بكل��امتِ اهلِل التام��اتِ م��ن غضِبهِ وعقابِ��هِ ومن رّشِ عب��اِدهِ، ومن مهزاتِ 
الش��ياطنيِ وأْن يرضوَن«، أي بدون أن يذكر أن ابن عمرو عّلمها َمن عقل 

من بنيه، وأنه كان يعّلقها عىل صدور َمن ال يعقل منهم.
ويف بيان حـــال األلبايّن يقول حمّدث الديار المغربية الشـــيخ عبد اهلل بن 
الصّديق الغمارّي رمحه اهلل يف )الرســـائل الغماريـــة()4( ما نصه: »هو حممد 
نارص الدين األلبايّن أصاًل، اعتكف يف بادئ أمره يف غرفة يف المكتبة الظاهرية 

)1( مسند أمحد، أمحد بن حنبل، مسند عبد اهلل بن عمر، 181/2، رقم 6696. 
)2( سنن الرتمذّي، الرتمذّي، 541/5، رقم 3528.

)3( الكتاب المسمى صحيح الكلم الطيب، األلبايّن، ص 40. 
)4( الرس��ائل الغامرية )ومنها القول املقنع يف الرّد ع��ىل األلبايّن املبتدع(، عبد اهلل بن الصديق 

الغمارّي، ص9. 
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- دمشـــق، انكّب فيها عىل القراءة، وانعكف عىل المطالعة، فظّن نفســـه أنه 
أصبح من أهل هذا الشـــأن، فتجّرأ عىل الفتوى، وعىل تضعيف وتصحيح ما 

ال يوافق هواه من األحاديث« اهـ.  

وعىل هذا فإن إســـناده مقطـــوع ويعود إىل الكتب الـــيت تصفحها وحده، 
وإىل األجـــزاء اليت قرأها من غري تلّق، ويّدعي أنه خليفة الشـــيخ بدر الدين 
احلســـيّن)1( الذي كانت السبحة ال تسقط من يده حىت يف أثناء درسه ثم يبّدع 
األلبايّن َمن يستعملها، وبعد هذا كّله يّدعي أنه بلغ درجة احلفظ والتصحيح 
ويوهـــم أتباعه أنه حمـــّدث الدنيا قاطبـــة، وهل جمّرد احلصـــول عىل إجازة 
ختّول الشـــخص التكّلم عىل حديث رســـول اهلل |؟! ثم إنه مما يشهد عليه 
معـــارصوه من علماء دمشـــق عدم حفظه للمتون فضاًل عن األســـانيد، بل 
جـــّل عمله أنه يعكف عـــىل حديث معنّي فينظر يف رجال إســـناده يف بطون 
كتـــب اجلرح والتعديـــل؛ وبناء عىل ذلك حيكم عـــىل احلديث بالتصحيح أو 
التضعيف، جاهاًل أن للحديث طرًقا وشـــواهد ومتابعات، غافاًل أن احلافظ 

وحده هو الذي يصّحح ويضعف كما قال السيوطي يف ألفيته)2(: ]الرجز[

)1( حممد بن يوســـف بن عبد الرمحٰن، بدر الدين احلســـيّن ت 1354هـ: حمّدث الشام يف عرصه. 
أصله من مراكش. حفظ الصحيحني غيًبا بأســـانيدمها وغريمها من كتب احلديث وحنو 20 
ألـــف بيت من متون العلوم المختلفة، وانقطع للعبـــادة والتدريس. وكان ورًعا صواًما بعيًدا 
عن الدنيا، ارتفعت مكانته عند احلكام وأهل الشـــام، مل نعرف له غري رســـالتني مطبوعتني: 
إحدامها يف ســـنده لصحيح البخارّي، والثانية يف رشح قصيدة )غرامي صحيح( يف مصطلح 
احلديث، ولـــه ثالثة خمطوطة ســـماها )الدرر البهيـــة يف رشح المنظومـــة البيقونية(. وتويف 

بدمشق. األعالم، الزركيل، 157/7، 158.
)2( ألفية السيوطّي يف احلديث، السيوطّي، ص8.



71

ـــّصوُخـــْذُه حيـــُث حافٌظ عليـــِه نّص ـــٍف جبمِعـــِه خُيَ  أو مـــن ُمصنَّ
هذا مع أن علم الدين ال يؤخذ بالمطالعة للكتب فحســـب دون التلّقي من 
أهل المعرفة والثقة، ألنـــه قد يكون يف هذه الكتب دّس وافرتاء عىل الّدين، 
أو قد يفهم منها أشـــياء عىل خالف ما هي عليه عند الســـلف واخللف كما 
تناقلوه جياًل عن جيل من األمة فيؤدي عبادة فاســـدة، أو يقع يف تشبيه اهلل 

خبلقه، أو غري ذلك.
وعىل كّل فليس ذلك سبيل التعلرُّم الذي هنجه السلف واخللف، قال احلافظ 
 أبـــو بكر اخلطيب البغـــدادّي)1(: »ال يؤخذ العلم إال من أفـــواه العلماء« اهـ.

فال بّد من تعلرُّم أمور الدين من عارف ثقة أخذ عن ثقة وهكذا إىل الصحابة، 
ا، والذي يأخذ القرآن من  فالذي يأخذ احلديث من الكتب ُيســـّمى َصحفيًّ
ا وال يسمى قارًئا، كما ذكر ذلك اخلطيب البغدادّي  المصحف يسمى مصحفيًّ

يف كتابه )الفقيه والمتفّقه( عن بعض السلف)2(.
ثـــم يكفينا يف احلّث عىل التلّقي قول النيّب |)3(: »َم��ْن يمُرِد اهللمُ بهِ خرًيا 
ِم،  يفّقْه��همُ يف الدي��نِ« رواه البخارّي، ويف روايـــة زيادة: »إنام العل��ممُ بالتعلُّ
والفق��همُ بالتفّقهِ« رواه الطربايّن يف الكبري)4(. وروى مســـلم يف صحيحه)5( عن 
ابن سريين أنه قال: »إن هذا العلم دين فانظروا عّمن تأخذون دينكم« اهـ.  

)1( الفقيه واملتفقه، اخلطيب البغدادّي، 97/2.

)2( الفقيه واملتفقه، اخلطيب البغدادّي، 97/2.
)3( صحيح البخارّي، البخارّي،كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، 26/1.

)4( املعجم الكبري، الطربايّن، 324/14، رقم 16296.
)5( صحيح مسلم، مسلم، المقدمة، باب يف أن اإلسناد من الدين، 11/1، رقم 26.
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وقد ذكر الشيخ حبيب الرَّمحن األعظمي حمدث الديار اهلندية يف مقدمة رّده 
عىل األلباين حتت عنوان »مبلغ علم األلباين« ما نّصه)1(: »الشيخ حممد نارص 
الدين األلبايّن شـــديد الولوع بتخطئة احلّذاق من كبار علماء المسلمني، وال 
حيايب يف ذلك أحًدا كائًنا من كان، فرتاه يوّهم البخاري ومسلًما ومن دوهنما« 
إىل أن قال: »ويكثر من ذلك حىت يظن اجلهلة والسّذج من العلماء أن األلبايّن 
نبغ يف هذا العرص نبوًغا يندر مثله. وهذا الذي ينم عنه ما يتبّجح به األلبايّن 
يف كثـــري من المواطن، وَيلفـــُت إليه أنظار قارئيه، فتـــارة يقول: اغتنم هذا 
 التحقيق فإنك ال جتده يف غري هذا الموضع - يعين عند غريه من المصّنفني -،
وتارة يّدعي أنه خّصه اهلل تعاىل يف هذا العرص بالوقوف عىل زيادات احلديث 
الواردة يف خمتلف طرقه المنترشة يف الكتب المبعثرة، وبذلك وصل إىل ما مل 
يصل إليه غريه من المحّققني الســـابقني وال الالحقني. ولكن من كان يعرف 
األلبايّن، ومن له إلمام بتارخيه، يعرف أنه مل يتلّق العلم من أفواه العلماء، وما 
ـــم، وقد بلغين أن مبلغ علمه  جثا بني أيدهيم لالســـتفادة، وإنما العلم بالتعلرُّ
خمتـــرص القدورّي، وُجـــلَّ مهارته يف تصليح الســـاعات، ويعرتف بذلك هو 
ويتبّجح. والِزُم ذلك أنه واهلِل ال يعرف ما يعرفه آحاد الطلبة الذين يشتغلون 

بدراسة احلديث يف عامة مدارسنا«. انتهى كالم الشيخ األعظمّي.
هـــذا مبلـــغ علم األلبـــايّن، فإذا نظـــرت يف كتبه جتد الدليـــل فإنه يذكر 
فيما يســـّميها بالصحيحة ما يناقض ما يســـّميها بالضعيفة، فرتاه يغري عىل 
األحاديث النبوّيـــة الرشيفة بما ال جيوز عند أهل العلم باحلديث، فيضّعف 
الصحيح، وجيّود الضعيف، وهذا شـــأن من مل يشم رائحة العلم، وسبيل من 

)1( األلبايّن أخطاؤه وشذوذه، حبيب الرمحٰن األعظمّي، 9/1.
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مل ُيعرف له شـــيوخ احلديث، وســـماٌع من ألفاظهـــم، وال أراه إال مطالًعا من 
المطالعـــني الذين ظّنوا أن الكتب تغين عن الشـــيوخ والتلّقي، فإنا مل جند يف 
ترمجة حلافظ أو حمدث أنه اقترص عىل المطالعة من غري أن يدور عىل الشيوخ، 

ويسمع منهم كما سمعوا ممن قبلهم عىل عادة أهل اإلسناد.

ومن معايبه تطاوله عىل األئمة الكبار، ويكفيه ذمًّا أنه تطاول عىل البخاري 
ومسلم فأغار عىل صحيحيهما ومل يسلما منه، فقد ورد عن اإلمام البخارّي)1( 
 الـــذي أّول يف صحيح قول اهلل تعاىل:  چ ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڻچ)2(

فقـــال: »إال ملكـــه« اهـ. والوهابية تقـــول: من يؤّول هـــذا التأويل ال يكون 
مســـلًما كما يف كتاب )فتاوى األلبايّن()3(، وذكـــر أنه ليس يف البخارّي مثل 
هذا التأويـــل الذي هو عني التعطيل، ثم قال يف نفـــس الصحيفة ما نصه: 
»ننّزه اإلمام البخارّي أن يؤول هذه اآلية وهو إمام يف احلديث ويف الصفات 
وهو ســـلفّي العقيدة واحلمد هلل« اهـ. واأللبايّن ضّعف تلك األحاديث جبهل 
ووقاحة، ومـــن نظر يف كتبه وكان له معرفة وفهم وَبُعَد عن التعّصب األعمى 

واجلهل القتَّال تبني له أن األلبايّن ضعيف يف علم احلديث متًنا ورجااًل.

ومعايبـــه أيًضا لَْمُزه لمن خيالفه باالبتـــداع فهو ومن كان معه عىل زعمه 
ســـيّنّ يســـتحق اجلّنة، ومن خالفه فهو مبتدع يســـتحق النـــار، وقصده هبذا 
الشهرة، ومراده أنه أوحد عرصه، وأنه سبق معارصيه، وتفّوق عىل متقدميه.

)1( صحيح البخارّي، البخارّي، كتاب التفسري، باب سورة القصص، 141/6.
)2( القصص، 88.

)3( فتاوى األلبايّن، ص 523.
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وباجلملة فلأللباين يف فتاويه واســـتنباطاته باليا وطامات)1(، وسقطات 
عظيمة تراه يبّدع من يذكر بالســـبحة)2(، أو يقرأ القرآن عىل الميت)3(، وجتد 
يف كتبه وال ســـيما يف رشحه الطحاوية الضالل والفساد)4(، وينطبق عليه ما 
قال يف حّقه الشـــيخ حممد ياسني الفادايّن المشهور)5(: »األلبايّن ضاّل مضّل« 
اهـ. وما قال عنه الشـــيخ حبيب الرَّمحن: »وإين حـــني أقرأ ما كتبه األلبايّن يف 
هـــذا المبحث ويف غريه أتذّكر دائًما قول النيّب |: »إنَّ مما أدرَك الناسمُ ِمن 

كالِم النبوةِ األوىل: إذا مل تستحِ فاصنْع ما شئَت«)6(« اهـ.

ونقـــول للذين اّتبعوه وانغّروا بكالمه، واخندعوا بصيته اخلادع: عودوا إىل 
اجلادة القومية، واّتبعوا منهج األبرار، وانبذوا من خيرج عن النهج المستقيم، 
واحـــذروا من اإلقـــدام عىل التكّلم يف حديث رســـول اهلل | بغري علم، وال 
 تغرترُّوا بكل ناعق ضاّل ولو كان له عرشات المؤلَّفات، وما أبشـــع اجلرأة عىل 

)1( راجع: كتابنا فتاوى األلبايّن يف مزيان الرشيعة.
)2( الكتاب المسمى سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، األلباين، 115/1.

)3( الكتاب المسمى أحكام اجلنائز وبدعها، األلباين،  ص 33، 192، 262.
)4( العقيدة الطحاوية، رشح وتعليق األلباين، ص 25، 27، 48، 84.

)5( حممد ياســـني بن حممد عيىس الفادايّن المكّي، ت 1410هـ األندونييّس أصاًل، المكي والدة 
ونشـــأة ووفاة، الشـــافعي مذهًبا، درس عىل علماء كثريين يف عرصه وأخذ عنهم، واجتمعت 
لديه الكثري من األســـانيد فكان هو مســـند مكة، وشيخ دار العلوم الدينية هبا رمحه اهلل، ومن 
مؤلفاته  الغزيرة: )إحتاف اإلخوان باختصار مطمح الوجدان يف أسانيد الشيخ عمر محدان(، 
و)إحتاف أويل اهلمم العالية بالكالم عىل احلديث المسلسل باألولية(، و)إحتاف الربرة بأسانيد  
الكتب احلديثية العرشة(، و)أسمى الغايات يف أسانيد الشيخ إبراهيم اخلزامي يف القراءات(. 

تتمة األعالم، حممد خري رمضان يوسف، 155/2- 158.
)6( صحيح البخارّي، البخارّي، كتاب األدب، باب إذا مل تســـتحِ فاصنع ما شـــئت، 35/8، 

رقم 6120. 
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اخلوض يف حديث رســـول اهلل | بغري علم! نســـأل اهلل الســـالمة والعافية، 
قـــال اهلل تعاىل: چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    

ی  ی ی  یچ)1(. 
موقف ابن عبد الوهاب من االستغاثة بغري اهلل:

وأما موقف حممـــد بن عبد الوّهاب فهو موقف التلميذ من شـــيخه، إذ 
يقول)2(: »فمن استغاث بغريه )أي بغري اهلل( فقد كفر« اهـ. ويقول يف موضع 
آخر من الصحيفة عينها)3(: »إذا عرفت هذا عرفت معىن ال إله إال اهلل، وعرفت 
ا أو َمَلًكا، أو ندبه أو اســـتغاث به فقد خرج من  أن من خنا – أي عّظم – نبيًّ

اإلسالم، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول اهلل |« اهـ.
لقـــد جتاوز ابن عبد الوّهاب شـــيخه ابن تيميـــة يف الكفر والضالل حىت 
ره، وليس هذا بمستغرٍَب عىل رجل متناقض أتى بما مل يأِت به أحد قبله  كفَّ
من الفتاوى الكفرية المضّلة، وجتّرأ عىل االفرتاء عىل الدين حني اّدعى أنَّ من 
ا أو َمَلًكا هو كافر مرشك. هل يكون َمْن َمَدَح رســـوَل  خنا - أي عّظم – نبيًّ
ه بقوله يف القرآن الكريم:  اهلل | أو عّظمه مرشًكا كافًرا؟ واهلل تعاىل مدح نبيَّ
روه – أي عظَّموه –  چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ)4(. ومـــدح الذيـــن عزَّ

بقوله سبحانه: چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    
ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ)5(. 

)1( اإلرساء، 36.
)2( الكتاب المسمى جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميان، حممد بن عبد الوهاب، 366/1. 
)3( الكتاب المسمى جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميان، حممد بن عبد الوهاب، 366/1.

)4( القلم، 4.
)5( األعراف، 157.
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التناقض بني الوهابية وابن القيم:

بعد أن علمت - أهيا القارئ النبيه - فتوى األلبايّن بشــــأن مســــألة تعليق 
احلــــروز اليت ُكِتَبــــت عليها آيات القرآن أو ذكر اهلل، نعــــّرج إىل فتوى ابن قّيم 
اجلوزية هبذه المســــألة لنرى بشــــكل واضــــح تعارضهما تعــــارض النقيض 
للنقيــــض، فقد ذكر ابن القّيم يف اجلزء األول من كتابه المســــمى )زاد المعاد 
يف هــــدي خري العباد( ويف بــــاب »ذكر األغذية واألدوية« حــــرف الكاف ما 
نصــــه)1(: »قال المروزّي: بلغ أبا عبــــد اهلل – أي اإلمام أمحد بن حنبل – أين 
ى رقعة فيها: بسم اهلل الرمحٰن الرحيم بسم اهلل وباهلل،  مُحِْمُت فكتب يل من احلُمَّ

حممد رسول اهلل، چۇ  ۇ   ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ ۅ 
)2(، اللهــــم ربَّ جربائيل وميكائيل وإرسافيل 

ۉ ۉې  چ 
اشف صاحب هذا الكتاب حبولك وقوتك وجربوتك إلَه احلق آمني« اهـ.

وتتمة هلذه المسألة يقول ابن القّيم يف الباب عينه عن اإلمام أمحد قوله)3(: 
»وقد ُسِئَل – أي اإلمام أمحد بن حنبل – عن التمائم )أي حروز ُكِتَب فيها 
آيات أو ذكـــر اهلل تعلَّق عىل الصدور( تعّلق بعد نزول البالء؟ قال: أرجو أال 

يكون به بأس« اهـ.

موقف ابن باز من تعليق الرقى:

ويف الكتاب المسّمى )فتاوى إســـالمية()4( لثالثة من الوهابية هم: عبد 

)1( الكتاب المسمى زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، 4/ 356.
)2( األنبياء، 69، 70.

)3( الكتاب المسمى زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، 4/ 357.
)4( الكتـــاب المســـمى فتاوى إس��المية، عبد العزيز بـــن باز وحممد بن العثيمـــني وعبد اهلل بن 

جربين، 27/1.
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العزيز بن باز)1( وحممد بـــن العثيمني وعبد اهلل بن جربين)2(، جييب ابن باز 
عن ســـؤال بشـــأن حكم تعليق الرىق من القرآن عىل صـــدر المبتىل، فيقول: 
»اختلـــف العلماء يف التمائم إذا كانت مـــن القرآن أو من الدعوات المباحة 
هل هي حمّرمة أم ال؟ والصـــواب حترميها لوجهني أحدمها: عموم األحاديث 
المذكورة فإهنـــا تعّم التمائم من القرآن وغري القـــرآن« اهـ. يريد بذلك ابن 
بـــاز أن ميّوه عىل الناس ويومههم بأن حتريم تعليـــق آيات القرآن يف الصدور 

)1( عبد العزيز بن عبد اهلل آل باز )المجسم(، ولد يف ذي احلجة سنة 1330هـ بمدينة الرياض، 
وكان بصـــرًيا، ثم أصابه مـــرض يف عينيه ففقد البرص عام 1355هــــ تتلمذ عىل يد رؤوس 
الوهابية المشـــبهة حىت صدر األمر بتعيينه رئيًسا لما يسمى إدارات البحوث العلمية واإلفتاء 
والدعوة واإلرشاد، ثم مفتًيا عامًّا للملكة ورئيًسا لما يسمى هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية واإلفتاء، له مؤلفات حشـــاها بالتجسيم والتشبية. ترمجته مأخوذة مما يسمى املعجم 
اجلام��ع يف تراج��م العلامء وطلبة العلم املعارصين، إعداد ما يســـمى ملتقى أهل احلديث، 
167/1. قـــال ابن باز يف كتابه المســـمى التحذير من البدع 1/1 مـــا نصه: »فقد تكرر 
الســـؤال مـــن كثريين عن حكم االحتفال بمولـــد النيب |، والقيام له يف أثنـــاء ذلك، وإلقاء 
الســـالم عليه، وغري ذلك ممـــا يفعل يف الموالد. واجلواب أن يقـــال: ال جيوز االحتفال بمولد 
الرســـول | وال غـــريه، ألن ذلك من البدع المحدثة يف الدين« اهــــ. وقال ابن باز كذلك يف 
الكتاب المسمى فتاوى إسالمية 37/1 ما نصه: »ليس للمسلمني أن يقيموا احتفااًل بمولد 
النيب | يف ليلة 12 ربيع األول وال يف غريها، كما أنه ليس هلم أن يقيموا أي احتفال بمولد 

غريه عليه الصالة والسالم، ألن االحتفال بالموالد من البدع المحدثة يف الدين« اهـ.
)2( عبد اهلل بن عبد الرمحٰن بن عبد اهلل جربين )المجّســـم(، التحق بمعهد ما يسمى إمام الدعوة 
بالرياض وخترج منه والتحق جبامعة ابن ســـعود وختـــرج منها عام 1381هـ. وقد انتقل عام 
1402هـ إىل رئاســـة ما يســـمى البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد كعضو إفتاء. ما 
يســـمى املعجم اجلامع يف تراجم العلامء وطلبة العلم املعارصين، إعداد ما يســـمى ملتقى 
أهـــل احلديث، 182/1. قال ابن جربين يف كتابه المســـمى فتاوى يف التوحيد 21/1 ما 
نصه: »فأما البدع األخرى فكلها حرام، ســـواء كانت يف االعتقاد: كبدعة اخلوارج والمعزتلة 
والقدرية والمرجئة والرافضة وحنوهـــم، أو يف األعمال واألقوال: كبدعة المولد، وإحياء ليلة 

اإلرساء، وليلة النصف من شعبان، وصالة الرغائب، وحنو ذلك« اهـ.
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قول معترب عند العلماء وأن هذه المسألة من األمور اليت اختلفوا فيها، وهذا 
كـــذب وافرتاء عىل أهل العلم المعتربين الذين مل ُيْنَقْل عن أحد منهم حتريم 
ذلك. وإن كان األمر كما يّدعي من أن المســـألة خالفية فلَم مل يأخذ بكالم 

شيخه ابن القيم الذي أجاز ذلك واستحسنه؟
بعـــد هذا العرض خيلص العاقل الفطن إىل أن هـــذه الفرقة الوهابية فرقة 
ضالّة تتبع أهواء شـــياطينها ويكّفر بعضهـــا بعًضا أو يضّلله، وأهنا متذبذبة 
يف عقائدهـــا ومبادئها، فال غرابة يف أن تنقســـم إىل مجاعات متعّددة بتعّدد 
نَّة واجلماعة  آرائها، وأن تتخذ من اخلوض يف الدين ســـتاًرا لتحارب أهل السرُّ
الذين جعلوا القرآن الكريم وُسنَّة النيّب المصطفى | منهاًجا ودرًبا، والذين 
صدق فيهم قوله عليه الصالة والســـالم: »ال تزالمُ طائفٌة من أميت ظاهريَن 

هم َمن خذَلم حىت يأيَت أمرمُ اهلِل وهم كذلك«)1( اهـ. عىل احلقِّ ال يرضُّ

)1( صحيح مس��لم، مســـلم، كتاب اإلمارة، باب قوله |: »ال تزالمُ طائفٌة من أميت ظاهريَن عىل 
هم َمن خالفهم«، 52/6، رقم 5059. ويف سنن الرتمذّي، الرتمذّي، 485/4،  احلقِّ ال يرضُّ
م، ال ت��زالمُ طائفٌة من أّم��يت منصوريَن ال  رقم 2192: »إذا فس��َد أهلمُ الش��اِم ف��ال خرَي فيكمُ
ْم َمن خَذلم حىّت الساعةِ« اهـ. ويف سنن ابن ماجه، ابن ماجه، 6/1، رقم 7: »ال تزالمُ  همُ ُّ يرَضمُ

ها َمن خالفها« اهـ.  ، ال يرضُّ امًة عىل أمِر اهلِل عزَّ وجلَّ طائفٌة من أّميت قوَّ
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اخلالف بني األلبانّي وابن تيمية يف العقائد  

هذه مسائل اعتقادية خالف فيها أدعياء السلفية بعضهم البعض، نبّينها 
حىت نظهر التخبط والتناقض الذي يسريون فيه إىل يومنا هذا، وهو يف الفقه 

أكثر.
هنـــاك خالف واقع بني ابـــن تيمية واأللبايّن يف قضية قـــدم العامل بالنوع 
والقـــول حبوادث ال أول هلا، وهي من مســـائل أصول االعتقـــاد اليت قال هبا 
بعض الفالسفة، ونقل اإلمام بدر الدين الزركيّش اإلمجاع عىل تكفري القائلني 

هبا يف )تشنيف المسامع()1( كذلك ابن حزم يف )مراتب اإلمجاع()2(.
فقد ذكر ابن تيمية يف عدة مواضع من كتبه بأن احلوادث ال أول هلا، مع 

كوهنا خملوقة هلل تعاىل، ومن تلك المواضع الكثرية:  
قوله يف الكتاب المسمى )موافقة صحيح المنقول لرصيح المعقول( عىل 
هامش )منهاج ســـنته( ما نصه)3(: »قلت: هذا مـــن نمط الذي قبله، فإن 
األزيلَّ الـــالزم هو نوع احلادث ال عني احلادث« اهـ . وقوله يف الكتاب عينه ما 
نصـــه)4(: »وأما أكثر أهل احلديث ومن وافقهم فإهنم ال جيعلون النوع حادًثا 

بل قدميًا« اهـ.

)1( تشنيف املسامع، الزركيّش، ص 342. 
)2( مراتب اإلمجاع، ابن حزم، 167/1.

)3( الكتاب المسمى موافقة صحيح املنقول لرصيح املعقول، ابن تيمية، 245/1.
)4( الكتاب المسمى موافقة صحيح املنقول لرصيح املعقول، ابن تيمية، 75/2.
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وقوله يف كتابه المســـمى )رشح حديـــث عمران بن حصني( ما نصه)1(: 
»وإن قـــدر أن نوعها مل يزل معه فهـــذه المعية مل ينفها رشع وال عقل بل هي 

من كماله« اهـ . 

وقد أثبـــت العلماء ذلك أي حتّققوا من صدور هـــذا الكالم الكفرّي من 
ابـــن تيمية ورّدوا عليه، منهم احلافظ صالح الديـــن العالئّي )ذخائر القرص 
البن طولون( واحلافظ تقّي الدين السبكّي )الدرة المضية(، وقال احلافظ ابن 
« ما نصه)3(:   حجر العســـقالين)2( عند ذكره حلديـــث »كان اهللمُ وال ىشَء معهمُ
»وهو أرصح يف الرّد عىل من أثبت حوادث ال أول هلا من رواية الباب، وهي 
من مستشـــنع المسائل المنســـوبة البن تيمية، ووقفت يف كالم له عىل هذا 
احلديث يرّجح الرواية اليت يف هذا الباب عىل غريها، مع أن قضية اجلمع بني 
الروايتـــني تقتيض محل هذه عىل اليت يف بـــدء اخللق ال العكس، واجلمع يقدم 

عىل الرتجيح باالتفاق« اهـ.

)1( الكتاب المسمى رشح حديث عمران بن حصني، ابن تيمية، ص 193.
)2( أمحـــد بن عيّل بن حممد الكنايّن العســـقاليّن )ت 852 هـ(، أبو الفضل، شـــهاب الدين، ابن 
حجر: من علماء احلديث والتاريخ وغريه. أصله من عســـقالن )بفلســـطني( ومولده ووفاته 
بالقاهرة. ولع باألدب والشعر ثم أقبل عىل احلديث، ورحل إىل اليمن واحلجاز وغريمها لسماع 
الشـــيوخ، وعلت له شـــهرة فقصده الناس لألخذ عنه، قال الســـخاوي: »انترشت مصنفاته 
يف حياتـــه وهتادهتا الملوك وكتبها األكابر« وكان فصيح اللســـان، راوية للشـــعر، عارًفا بأيام 
المتقدمني وأخبار المتأخرين، وويل قضاء مرص مرات ثم اعزتل. أما تصانيفه فكثرية، منها 
)الدرر الكامنة يف أعيان المئة الثامنة(، )لسان المزيان( تراجم، )اإلحكام لبيان ما يف القرآن 
من األحكام(، )اإلصابة يف متيزي أسماء  الصحابة(، )القول المسدد يف الذّب عن مسند أمحد 

بن حنبل(، )فتح الباري يف رشح صحيح البخاري(. األعالم، الزركيل، 178/1، 179.
)3( فتح الباري رشح صحيح البخاري، ابن حجر، 410/13.
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وقال يف هذه المســـألة احلافظ ابن دقيق العيـــد أيًضا كما يف )الفتح( ما 
نصه)1(: »وقع هنا من يّدعي احلذق يف المعقوالت ومييل إىل الفلســـفة فظنَّ 
أن المخالف يف حدوث العامل ال يكفر ألنه من قبيل خمالفة اإلمجاع، ومتّسك 
بقولنـــا: إن منكـــر اإلمجاع ال يكفر عـــىل اإلطالق حىت يثبـــت النقل بذلك 
ك ساقط إما عن عًمى يف البصرية  متواتًرا عن صاحب الرشع، قال: وهو متسرُّ
أو تعـــامٍ، ألن حدوث العامل من قبيل ما اجتمع فيه اإلمجاع والتواتر بالنقل« 
اهــــ. وقد أنكر ابن تيمية يف كتابه )نقـــد مراتب االمجاع()2( أن يكون هناك 

إمجاع عىل أن اهلل مل يزل وحده وال ىشء معه غريه. 
وقد رد األلبايّن عقيدة ابن تيمية هذه وأعلن رفضه هلا: فقد قال يف كتابه 
المسّمى )السلســـلة الصحيحة( عن حديث: »إنَّ أوَل ىشٍء خلقهمُ اهللمُ تعاىل 
«)3( ما نصه)4(: »وفيه رّد أيًضا عىل من يقول حبوادث ال أول هلا، و أنه  القل��ممُ
ما من خملوق إال ومسبوق بمخلوق قبله، وهكذا إىل ما ال بداية له، حبيث ال 
ميكـــن أن يقال: هذا أول خملوق. فاحلديث يبطل هذا القول ويعني أن القلم 
هو أول خملوق)5(، فليس قبله قطًعا أي خملوق. ولقد أطال ابن تيمية الكالم 
يف رّده عىل الفالسفة حماواًل إثبات حوادث ال أول هلا، وجاء يف أثناء ذلك بما 
حتـــار فيه العقول، وال تقبله أكثر القلوب، حىت اهتمه خصومه بأنه يقول بأن 
المخلوقات قدمية ال أول هلا، مع أنه يقول ويرّصح بأن ما من خملوق إال وهو 

)1(  فتح الباري، ابن حجر، 202/12.
)2(  الكتاب المسمى نقد مراتب اإلمجاع، ابن تيمية، ص 168.

)3( سنن أيب داود، أبو داود، 362/4. سنن الرتمذّي، الرتمذّي، 457/4.
)4( الكتاب المسمى السلسلة الصحيحة، األلبايّن، 132/1.

)5( أولية القلم نسبية، وأول خملوقات اهلل مطلًقا الماء األول.
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مســـبوق بالعدم، ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل احلوادث إىل ما ال بداية له. 
كما يقول هو وغريه بتسلسل احلوادث إىل ما ال هناية، فذلك القول منه غري 
مقبـــول، بل هـــو مرفوض هبذا احلديث. وكم كنا نـــوّد أن ال يلج ابن تيمية 
هذا المولج، ألن الكالم فيه شـــبيه بالفلسفة وعلم الكالم الذي تعلمنا منه 
التحذير والتنفري منه)1(، ولكـــن صدق اإلمام مالك رمحه اهلل حني قال: »ما 

منا من أحد إال َردَّ وُردَّ عليه إال صاحب هذا القرب |« اهـ. فتأمل. 
وقال األلبايّن ما نصه)2(: »فإين أقول اآلن: سواء كان الراجح هذا أم ذلك، 
فاالختـــالف المذكور يدل بمفهومه عىل أن العلماء اتفقوا عىل أن هناك أول 
خملوق، والقائلـــون حبوادث ال أول هلا خمالفون هلذا االتفاق، ألهنم يرّصحون 
بـــأن ما من خملـــوق إال وقبله خملـــوق، وهكذا إىل مـــا ال أول له، كما رّصح 
بذلك ابن تيمية يف بعض كتبه، فإن قالوا العرش أول خملوق، كما هو ظاهر 
كالم الشـــارح، نقضوا قوهلم حبوادث ال أول هلا، وإن مل يقولوا بذلك خالفوا 

االتفاق« اهـ. فتأمل هذا فإنه مهم، واهلل الموفق. 

)1( هذه عادة األلبايّن المجّســـم كغريه من المشـــبهة يف ذّم علم الكالم، ألنه يناقض ما هم عليه 
من ضالل وتشبيه.

)2( الرشح املخترص للعقيدة الطحاوية، األلبايّن، ص 35. 
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 معارضة الوهابية يف مسألة خلود النار
لزعيمهم األول ابن تيمية

نظـــًرا إىل ما أحدثه أمحد بن تيمية احلـــّرايّن من رشخ كبري وفجوة عظيمة 
من خالل ما بّثه بني المسلمني من مسائل وعقائد فاسدة ختالف كتاب اهلل 
العزيز وُسنَّة نبّيه | وما أمجع عليه جمتهدو األمة المحمدية، كان ال بُّد من 
الرّد عليه وكشـــف أباطيله، ومنها: قوله الفاســـد بأن النار تفىن، والذي نقله 
 عنـــه تلميذه ابن قّيم اجلوزية يف كتابـــه )حادي األرواح إىل بالد األفراح()1(

كمـــا ذكر ابن تيمية ذلك يف كتابه المســـمى )الرد عـــىل القائلني بفناء اجلنة 
والنـــار(؛ فقد كّذب ابُن تيمية أربعني آية يف كتـــاب اهلل تدل عىل بقاء النار 

وخلود الكفار فيها.
ومن اآليات الدالّة عىل خلود الكفار يف جهنم قول اهلل ســـبحانه وتعاىل يف 

حقهم: چھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
ېچ)2(،  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ومـــن النصوص احلديثية مثل قـــول النيّب |: »يمُقالمُ أله��لِ اجلنةِ: يا أهَل 
اجلن��ةِ خلوٌد ال موَت، وأله��لِ الناِر: يا أهَل الناِر خلوٌد ال موَت«)3(، وعن 
ابن عمر ريض اهلل عنهما أنه قال: قال رســـول اهلل |: »إذا صاَر أهلمُ اجلنةِ 

)1( الكتاب المسمى حادي األرواح إىل بالد األفراح، ابن قيم اجلوزية، ص 248، 249، 275.
)2( النساء، 168، 169.

)3( سنن الرتمذّي، الرتمذّي، 690/4، رقم 2557.
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َعَل بنَي اجلنةِ والناِر ثمَّ  إىل اجلنةِ وأهلمُ الناِر إىل الناِر، جيء باملوتِ حىت جيمُ
، ثم يمُنادي منادٍ: يا أهَل اجلنةِ ال موَت، يا أهَل الناِر ال موَت، فزيدادمُ  يمُذَبحمُ

أهلمُ اجلنةِ فرًحا إىل فرِحهم، ويزدادمُ أهلمُ الناِر حزًنا إىل حزِنم«)1( اهـ. 
وقد نقل ابن حزم يف كتابه )مراتب اإلمجاع( اإلمجاع عىل تكفري من زعم 
فنـــاء النار فقال ما نصه: »باب من اإلمجاع يف االعتقادات يكفر َمن خالفها 
بإمجـــاع: وأّن النار حق، وأهنا دار عذاب أبًدا، ال تفىن وال يفىن أهلها أبًدا بال 

هناية، وأهنا أُِعّدت لكل كافر خمالف لدين اإلسالم«)2( اهـ.
وممّن رّد عىل ابن تيمية من حمبيه ومنارصيه المدعو حممد بن إسماعيل   
األمري الصنعايّن )ت 1182 هـ( المعروف حببه الشديد البن تيمية والدفاع 
عنـــه، ويعترب عند أنصار ابن تيمية من أهـــل احلديث والفقه حىت قالوا عنه 
بأنه »جمتهد«، فهو ذو شـــأن عندهم، ومع ذلك فقد جاء الصنعايّن بعد أكثر 
من ثالثمائة ســـنة لريّد عـــىل ابن تيمية وابن القّيم يف قوهلمـــا بفناء النار)3(، 
والكتـــاب الذي ألّفه الصنعايّن يف الرّد عليهما ســـّماه )رفع األســـتار إلبطال 
أدلة القائلني بفناء النار( وقد طبعه ما ُيسّمى )المكتب اإلسالمّي( احلريص 
عىل طبع مؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن القّيم، وكانت الطبعة األوىل ســـنة 
1984 بتحقيـــق الوهايّب المدعو حممد نارص األلبـــايّن الذي اعرتف بصحة 
نسبة ذلك إىل ابن تيمية، ومما قاله الصنعايّن ما نصه)4(: »ليس يف يديه – أي 
ابـــن تيمية – ىشء ال من كتاب وال من ســـنة وال من صحـــايّب كما قّررناه، 

)1( صحيح البخارّي، البخارّي، كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، 141/8، رقم 6548.
)2( مراتب اإلمجاع، ابن حزم، 173/1.

)3( سيأيت ذكره بعد قليل تفصياًل.
)4( رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار، الصنعايّن، ص 111.
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فليـــس يف يديه إال دعوى بغري برهان« اهـ. فلم يســـعه إال إثبات ذلك عنه، 
فماذا يكون جواب النايف؟!

وقد رّد عىل ابن تيمية أيًضا من أحبابه والمتعّلقني بأهدابه المدعو حممد 
نارص األلبايّن المجّســـم الوهايّب المشـــهور بأنه من أشـــّد المدافعني عن ابن 
تيمية المشـــّبه، وقّلما َيذكر ابن تيمية من دون أن يلقبه بشيخ اإلسالم عىل 
زعمه، وهو الذي يسعى لنرش كتاب )رفع األستار( للصنعايّن المذكور آنًفا، 
وقال يف مقّدمته ما نصه)1(: »فرتانا هنا نرّد عىل شيخ اإلسالم ابن تيمية قولَه 
بفناء النار، وال نداريه، مع عظمته يف نفوســـنا، وجاللته يف قلوبنا« اهـ. فهل 

يتهمون األلبايّن بالكذب عىل ابن تيمية؟
ويقول األلبايّن كذلك يف معرض رّده عىل ابن تيمية يف المقدمة نفسها)2(: 
»فكيف يقول ابن تيمية: »ولو قدر عذاب ال آخر له مل يكن هناك رمحة ألبتة!« 
فكأنَّ الرمحة عنده ال تتحقق إال بشـــموهلا للكفار المعاندين الطاغني! أليس 
هذا من أكرب األدلة عىل خطأ ابن تيمية وبعده هو ومن تبعه عن الصواب يف 

هذه المسألة اخلطرية؟!« اهـ.  
وال بـــد لنا من بيان كالم ابن القّيم الذي عرّب فيه عن رأيه ورأي شـــيخه 
ابن تيمية الذي رّد فيه آيات القرآن الكريم وكالم الرسول | وإمجاع األمة، 

ليكون هذا النقل حجة عىل َمن ينكر نسبة ذلك إليهما.
قـــال ابن القيم يف كتابه المســـمى )حـــادي األرواح إىل بالد األفراح( ما 

)1( رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار، تعليق األلبايّن، المقدمة، ص 28.

)2( رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار، تعليق األلبايّن، المقدمة، ص 25.
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نصه)1(: »فصل: وأما أبدية النار ودوامهما فقال فيها شـــيخ اإلسالم: فيها 
قوالن معروفان عن الســـلف واخللف، والنزاع يف ذلك معروف عن التابعني. 

قلت: ههنا أقوال سبعة«!! اهـ.
ونقـــول: ما اّدعاه ابن تيمية عن الســـلف واخللف والتابعني من اخلالف 
يف هذه المســـألة كذب حمض وافرتاء مكشـــوف هدفه نرش عقيدته متســـرًتا 

بالسلف واخللف.
ثم عّدد ابن القّيم األقواَل الســــبعة حىت قال يف السابع)2(: »السابع من قول 
من يقول: بل يفنيها رهبا وخالقها تبارك وتعاىل، فإنه جعل هلا أمًدا تنتهي إليه 
ثم تفىن ويزول عذاهبا. قال شــــيخ اإلســــالم – يعين ابن تيمية بزعمه -: وقد 
نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأيب هريرة وأيب سعيد وغريهم« اهـ.!! 
ونقـــول: لعنـــة اهلل عىل َمن نســـب إىل هؤالء األكابر مـــن الصحابة هذه 
المسألة الفاســـدة، وحاشـــا أن يرّدوا أو يكّذبوا قوَل اهلل سبحانه يف الكفار: 

چ ہ  ہ       ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ   ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆچ)3( وقولَـــه تعاىل: چ ڤ  ڤ  

.)4(
ڦ  ڦچ 

ويقـــول ابن القيم)5(: »ولكن إذا انقىض أجلهـــا وفنيت تفىن الدنيا مل تُْبِق 

)1( الكتاب المسمى حادي األرواح إىل بالد األفراح، ابن قيم اجلوزية، ص 248.

)2( الكتاب المسمى حادي األرواح إىل بالد األفراح، ابن قيم اجلوزية، ص 249.
)3( فاطر، 36.

)4( اإلرساء، 97.
)5( الكتاب المسمى حادي األرواح إىل بالد األفراح، ابن قيم اجلوزية، ص 250.
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ناًرا ومل يبَق فيها عذاب« اهـ.
وهذا الكفر موجود أيًضا يف الكتاب المسمى )القول المختار لبيان فناء 
النار( لعبد الكريم صالح احلميد الوّهايّب المشـــبه كتبه لريّد فيه عىل األلبايّن 
الذي اعرتض عىل احلرايّن وابـــن القيم قوهلما بفناء النار، إذ يقول احلميد ما 
نصه)1(: »فصل: الباعث لكالمنا يف هذه المســـألة: كنت أسمع من يقول: 
يف كتب ابن القيم أشـــياء ما تصلح مثـــل )حادي األرواح( وغريه، والبعض 
يقول: لعل ذلك قبل اتصاله بشيخه أو أنه دخل عليه من ابن عريّب وال أدري 
مـــا المـــراد، ولكين أنفي أن يكـــون يف كتب ابن القيـــم ىشء ما يصلح! حىت 
وصلت إىل نســـخة )رفع األســـتار( للصنعايّن وفيها مقدمة األلبايّن وتعليقه، 
فلما قـــرأت المقدمة عرفت الرّس الذي من أجله تكّلم من تكّلم بكتب ابن 
القيم، فقد رأيت هتّجًما عنيًفا من األلبايّن عىل الشـــيخ وتلميذه ال صرب عليه 
حيث قال: »ســـقطا بما ســـقط به أهل البدع واألهواء من الغلو يف التأويل، 
وإن ابن القيم انترص لشـــيخه يف ذلك«. وإن ابن تيمية حيتج هلذا القول بكل 
دليل يتومّهـــه ويتكّلف يف الرّد عىل األدلة المخالفة لـــه تكّلًفا ظاهًرا. وقال: 
»حىت بلغ هبما األمر إىل حتكيم العقل فيما ال جمال له فيه كما يفعل المعزتلة 
متاًما«. حىت زعم أن تأويل المعزتلة واألشـــاعرة آليات وأحاديث الصفات 
كاســـتواء اهلل عىل عرشـــه ونزوله إىل السماء وجميئه يوم القيامة وغري ذلك من 
التأويل أيرس من تأويل ابن القيم النصوص من أجل القول بفناء النار. وقال: 
»فهذا )عىل زعمه( شيخ اإلسالم ابن تيمية زلّت به القدم فقال قواًل مل يسبق 
إليـــه وال قام الدليل عليه«. وغري ذلك من طعن األلبايّن وقدحه عىل الشـــيخ 

)1( الكتاب المسمى القول املختار لبيان فناء النار، عبد الكريم صالح احلميد، ص 13، 14.
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وتلميذه يف مقدمة )رفع األســـتار(. فلذلك كتبت يف المسألة دفاًعا عنهما 
وبياًنا بأن احلق معهما)1( وأنـــا عىل بصرية من ذلك حيث دعوت للمباهلة 
من أول المســـألة. ولو غلط الشـــيخ وتلميذه يف هذه المسألة مل يوجب ذلك 
وال بعض ما قاله األلبايّن، كيف واحلق والصواب معهما يف ذلك، وقد تكلما 
فيه دفاًعا عن اإلســـالم كما تقدم فريض اهلل عنهما وجزامها خري اجلزاء. فأنا 
أهيـــب بمن تعجل يف اإلنكار أن يراجع الصواب ويدع اإلرصار« اهـ. انتهى 

كالم خصم األلبايّن عبد الكريم احلميد فتأملوا!! 

وهنـــاك خصم آخر لعبـــد الكريم صالح احلميد يـــدرّس يف جامعة   
أم القرى بمكة صّنف رســـالة ســـماها )كشف األســـتار إلبطال ادعاء فناء 
النـــار( حاول أن ينفي فيهـــا القول بفناء النار عن ابـــن تيمية، مع أنه ثابت 
عنه كالشـــمس كما قال األلبايّن!! ومنه يتبنّي أن الوهابية المشّبهة  ميوجون 
يف العقيدة ويضطربون كاضطراب الريح، وهم متنازعون يف هذه المســـألة 
االعتقادية! فلماذا خيتلف هؤالء يف أصول العقيدة فيما بينهم، ومينعون عىل 

غريهم االختالف والمباينة عنهم يف أصول عقيدهتم؟! 

تنبيه مهم: ينبغي أن نعلم أن القول بفناء النار هو رأي اجلهم بن صفوان 
كما جتد ذلك يف )لســـان المـــزيان()2( يف ترمجة أيب مطيع البلخّي، فاجلهم بن 

صفوان هو سلف من يقول بفناء النار!! 

)1( أي أن المؤلـــف احلميـــد يقول بفناء النار أيًضا والعياذ باهلل مـــن الكفر والضالل، فما حكم 
األلبايّن عليه؟!

)2( لسان املزيان، ابن حجر، 247/3. 
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 ابن تيمية يثبت استقرار اهلل على العرش
 وجيّوز استقراره على ظهر بعوضة والعياذ باهلل

 واأللبانّي خيالف عقيدة االستقرار هذه
ويعتربها بدعة

ليعلم أن ابن تيمية يقول باستقرار اهلل - سبحانه وتعاىل عما يقول - عىل 
العرش، واأللبايّن خيالف ذلك فيقول بأنه ال جيوز اعتقاد االســـتقرار، وإليكم 
ذلـــك خمترًصا: قال ابن تيمية ما نصه)1(: »ولو قد شـــاء – أي اهلل تعاىل عىل 
زعمه -  الســـتقّر عىل ظهر بعوضة فاســـتقلَّت به بقدرتـــه ولطف ربوبيته! 

فكيف عىل عرش عظيم أكرب من السماوات واألرض؟!« اهـ. 
وال يستطيع أّي إنسان أن يقول إن هذا ليس كالم ابن تيمية إنما هو نقل، 
وذلـــك ألن ابن تيمية مقّر مقّرر هلذا الـــكالم مل ينكره بل هو حاّض عليه!! 
فقـــد ذكر ابن القيم)2( ما نصه: »كتابا الدارمـــّي )النقض عىل برش المرييّس 
والرّد عىل اجلهمية( من أجّل الكتب المصنفة يف السنَّة وأنفعها، وينبغي لكل 
طالب ســـنة مراده الوقوف عىل ما كان عليـــه الصحابة والتابعون واألئمة أن 
يقرأ كتابيه، وكان – عىل زعمه - شـــيخ اإلسالم ابن تيمية يويص هبما أشّد 
ا، وفيهما من تقرير التوحيد واألســـماء والصفات  الوصية ويعّظمهمـــا جدًّ

)1( الكتاب المسمى بيان تلبيس اجلهمية، ابن تيمية، 568/1. 
)2( الكتاب المسمى اجتامع اجليوش اإلسالمية، ابن قيم اجلوزية، ص 88.
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بالعقل والنقل ما ليس يف غريمها« اهـ . 
وكذلـــك رّصح بلفظة االســـتقرار اليت مل تـــرد يف كتاب وال يف ســـنة ابُن 
العثيمني الوهايّب المجّسم المشّبه حيث قال)1(:  »وهو استواء حقيقّي معناه 
العلّو واالستقرار« اهـ . فقد رّد األلبايّن عقيدة االستقرار هذه اليت يقول هبا ابن 
 تيمية ومقّلدوه بكل رصاحة يف مقدمة الكتاب المســـمى )خمترص العلو()2(

حيث قال: »ولســـت أدري ما الذي منع المصنف من االســـتقرار عىل هذا 
القـــول، وعىل جزمه بأن هذا األثر منكر كما تقدم عنه، فإنه يتضمن نســـبة 
القعود عىل العرش هلل عّز وجّل، وهذا يســـتلزم نسبة االستقرار عليه هلل تعاىل 
وهذا ممـــا مل يرد، فال جيوز اعتقاده ونســـبته إىل اهلل عّز وجـــّل« اهـ . فتأملوا 

جيًدا!!

)1( الكتاب المسمى رشح ملعة االعتقاد، ابن العثيمني، ص 41.
)2( الكتاب المسمى خمترص العلو، األلبايّن، ص 15.
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 ابن تيمية وابن القيم يقوالن
 بقعود اهلل على العرش والعياذ باهلل

واأللبانّي ينكر عقيدة القعود

قـــال احلافظ أبو حيان يف تفســـريه )النهر الماّد( مـــا نصه)1(: »وقرأت يف 
كتاب ألمحد بن تيمية هذا الذي عارصنا وهو خبطه سماه كتاب )العرش(: 
»أن اهلل تعاىل جيلس عىل الكريّس وقد أخىل منه مكاًنا ُيْقِعد فيه معه رسول اهلل 
|«، حتّيل عليه التاج حممد بن عيّل بن عبد احلق البارنبارّي وكان أظهر أنه 

داعية له حىت أخذه منه وقرأنا ذلك فيه« اهـ.  فتأمل! 
وقـــد أثبت هذه العقيدة ابن القيم يف كتابه المســـمى )بدائع الفوائد()2( 
حيث قال: »فائدة: قال القايض: صّنف المروزّي كتاًبا يف فضيلة النيّب | 
وذكر فيه إقعاده عىل العرش!« اهـ. ثم قال ابن القيم بعده: »قلت: وهو قول 
ابن جرير الطـــربّي)3( – عىل زعم الكاتب -  وإمام هؤالء كلهم جماهد إمام 

التفسري وهو قول أيب احلسن الدارقطيّن، ومن شعره فيه: ]المتقارب[
ــِة عــــْن أمحـــٍد ــاع ــف ــش مــســنــُدْهحـــديـــُث ال الــمــصــطــفــى  أمحــــَد  إىل 

)1( النهر املاد، ابن حيان، 254/1.
)2( الكتاب المسمى بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية، 841/4.

)3( ليس صحيًحا أن الطربي وجماهًدا والدارقطين عىل عقيدة اجللوس، بل هم أئمة تنزيه اهلل عن 
الشبيه.
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ــــاِدهِ ــــع ــــإق ـــــــاء حـــــديـــــٌث ب ــال جنــحــُدْهوج ــا ف ــًض عــىل الــعــرشِ أي
ـــِه ـــِه ُيــْفــِســُدْه أمــــــّروا احلـــديـــَث عـــىل وْج مــا  فــيــه  ــوا  ــل ــدخ تُ  وال 
ـــٌد ـــاع ق ــــــه  أن ـــــنـــــكـــــروُه  تُ ُيــــْقــــِعــــُدْه« وال  ـــــُه  أن ـــكـــروا  ـــن تُ  وال 

انتهى كالم ابن القيم من كتابه المسمى )بدائع الفوائد(. 
إن��كار األلبان��ي لذلك ورده عليه: ليعلم أن األلبـــاين رّد هذه العقيدة يف 
مقدمة الكتاب المسمى )خمترص العلو()1( حيث قال: »وقد عرفت أن ذلك 
مل يثبت عن جماهـــد، بل صح عنه ما خيالفه كما تقدم. وما عزاه للدارقطيّن 
ال يصّح إســـناده كما بيناه يف )األحاديث الضعيفة( رقم 865،  وأرشت إىل 
ذلـــك حتت ترمجـــة الدارقطيّن اآلتية. وَجْعُل ذلك قـــواًل البن جرير فيه نظر« 
اهـ. ثم قال األلبايّن يف آخر تلك الصحيفة: »وخالصة القول: إن قول جماهد 
هـــذا - وإن صـــّح عنه - ال جيوز أن يتخذ ديًنا وعقيـــدة، ما دام أنه ليس له 
شاهد من الكتاب والسنة، فيا ليت المصنف إذ ذكره عنه جزم برّده وعدم 

صالحيته لالحتجاج به، ومل يرتدد فيه!«. انتهى كالم األلبايّن فتأمل!! 

)1( الكتاب المسمى خمترص العلو، األلبايّن، ص 18.
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 اختالفهم يف معنى حديث:
ـن« »خلق اهلل آدم على صورة الرمحـٰ

ليعلــــم أن ابن تيمية يأخذ بظاهر حديــــث: »إنَّ اهلَل َخَلَق آدَم عىل صورةِ 
الرمحٰنِ« هبذا اللفظ يف كتابه )التأسيس يف الرد عىل أساس التقديس()1( وهذا 
الذي يتبناه أتباعه أو مقلدوه اآلن، حىت ألّف أحدهم وهو محود التوجيري كتاًبا 
يف إثبات ذلك سماه: )عقيدة أهل اإلميان يف خلق آدم عىل صورة الرمحٰن()2(، 

)1( الكتاب مشـــهور بـ  »بيان تلبيس اجلهمبة يف تأسيس بدعهم الكالمية«، وبـ »نقض أساس 
التقديس«، وبـ »الرد عىل أساس التقديس«.

)2( يستحيل عىل اهلل عقاًل أن يكون صورة كاإلنسان، ألنّه لو كان صورة الحتاج إىل ُمَصّوِر، روى 
كم أخاهمُ فْليجتنبِ الوجَه فإنَّ اهلَل  مسلم من حديث أيب هريرة عن النيّب ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا قاتَل أحدمُ
خل��َق آدَم عىل صورتِهِ«، كتاب الرب والصلة واألدب، باب النهي عن رضب الوجه، 32/8، 
رقـــم 6821، ورأى النيبرُّ | شـــخًصا يلطم وجَه عبٍد فأنكر عليـــه وقال: »إنَّ اهلَل خلَق آدَم 
عىل صورتِهِ«. رواه البخارّي يف صحيحه، كتاب االســـتئذان، باب بدء السالم، 62/8، رقم 
6227. المـــراد هبذا احلديـــث إْن أُعيد الضمري إىل األخ أو وجه العبد  أن اهلل خلق آدم عليه 
الســـالم عـــىل صورة المرضوب، وقيل: إهنـــا تعود عىل آدم بمعـــىن أن اهلل تعاىل خلق آدم عىل 
الصـــورة الـــيت كان عليها ومل يرّدده يف أطوار اخلِلقة كما ُخِلقنـــا من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغـــة، وإن أُعيد الضمري إىل اهلل كان عىل معىن الملـــك، فتكون اإلضافة للترشيف، فكأنه 
َفة عنده، وهكذا ُيقال يف حديث: »ال تمَُقّبّحوا  قـــال: خلقه عىل الصورة اليت هي ِمْلك له ُمرَشَّ
الوجَه فإنَّ اهلَل خلَق آدَم عىل صورةِ الرمحٰنِ«. رواه الطربايّن، المعجم الكبري، 60/11، رقم 
13404، أي عـــىل هـــذه الصورة المكّرمة قاهلا عائدًة عىل العبـــد ال عىل اهلل تعاىل، وقيل إهنا 
تعود عىل آدم عليه السالم، بمعىن أن اهلل تعاىل خلق آدم عىل الصورة اليت كان عليها، ومل يردده 
يف أطـــوار اخلِلقة كما ُخِلقنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. وال َيصّح تفســـري احلديث 
بما قال بعضهم: إن المراد أنّه خلقه عىل صفاته من السمع والبرص والعلم فإن صفات اهلل ال 
 تُفارق ذاته، وال يصّح عقاًل أن يتصف العبد بصفة من صفاته تعاىل ألن احلادث ال يتصف =
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وقّرظــــه له عبــــد العزيز بن باز كما جيده مطالع الكتــــاب يف الصفحات األوىل 
منــــه! وعىل كل حال فالذي ينبغي علمه هنا أن محود التوجيري رّد عىل األلبايّن 
تضعيفــــه هلذا اللفظ الوارد يف احلديث الذي فيه »عىل صورةِ الرمحٰنِ«، وأثبته 
حيث قال يف الكتاب اآلنف الذكر)1(: »وقد ادعى األلباين يف تعليقه عىل كتاب 
الســــنة البن أيب عاصم أن هذا المرســــل أصح من الموصــــول، وهذه دعوى 
ال دليــــل عليها فال تقبل« اهـــــ.  وقال التوجيرّي أيًضــــا)2(: »واجلواب عن هذا 
التعليــــل من وجوه أحدها أن يقال: إن العلل الــــيت ذكرها ابن خزمية واأللبايّن 
ا، وقد نقل شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف كتابه الذي سماه  واهية جدًّ
)نقض أساس التقديس( ما رواه اخلالل عن إسحاق بن راهويه ثم قال: فقد 

صحح إسحاق حديث ابن عمر مسنًدا خالف ما ذكره ابن خزمية« اهـ . 
ثـــم قال أيًضا)3(: »فال ينبغي أن يلتفت إىل تضعيف ابن خزمية له فضاًل 

عن تضعيف األلبايّن له تقليًدا البن خزمية« اهـ.  
وقـــد ردَّ األلبـــاينرُّ عىل ذلـــك رصحًيا، فقـــد أورد هذا احلديـــث)4( وحكم 
عـــىل األول بأنه منكـــر، وعىل الثاين بأنه ضعيف، ثـــم ختم حبثه يف احلديث 
الثاين بقوله: »وهـــو ضعيف من طريقيه، ومتنه منكر لمخالفته لألحاديث 

الصحيحة« اهـ . فتأملوا! 

ا وال األزيّل حادًثا. وما ُيروى عىل ألســـنة كثري من الّناس  = بـــاألزيّل، فال يكون احلـــادث أزليًّ
حديًثا: »خَتَلَّقوا بأخالق اهلل« فال أصل له من الصحة.

)1( الكتاب المسمى عقيدة أهل اإلميان يف خلق آدم عىل صورة الرمحٰن، التوجيرّي، ص 21.

)2( الكتاب المسمى عقيدة أهل اإلميان يف خلق آدم عىل صورة الرمحٰن، التوجيرّي، ص 22.

)3( الكتاب المسمى عقيدة أهل اإلميان يف خلق آدم عىل صورة الرمحٰن، التوجيرّي، ص 25.
)4( الكتاب المســـمى سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، األلبايّن، 

.321/3
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 عرض اخلالف بينهم يف معية اهلل تعاىل
فبعضهم يقول هو مع خلقه حقيقة وبعضهم 

ينفي ذلك ويراه بدعة

أثبت ابن تيمية المجّسم ومن تبعه بأن صفة العلّو أو الفوقية فوقية حقيقية 
وأن معيــــة اهلل تعاىل خللقه بالعلم، فقــــال يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية()1(: 
»والباري ســــبحانه وتعاىل فوق العامل فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة« اهـ . 

وقد خالف يف ذلك اثنان من أتباع ابن تيمية أو مقلديه، وإليك ذلك: 
قال ابن العثيمني يف كتابه الذي ســــماه: )عقيدة أهل الســــنة واجلماعة( 
 مــــا نصه)2(: »ومــــن كان هذا شــــأنه كان مع خلقه حقيقــــة وإن كان فوقهم
عىل عرشــــه حقيقة  چٺ  ٿٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ«)3( اهـ. 
وقال ابن العثيمني يف فتوى له بتاريخ 6/24/ 1403هـ ما نصه: »فعقيدتنا 
أن هلل تعاىل معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتيض إحاطته بكل ىشء علًما وقدرًة 
وسمًعا وبرًصا وسلطاًنا وتدبرًيا« اهـ. ثم قال: »قال مقّرًرا له ومعتقًدا له منرشًحا 
 لــــه صدره وهلل احلمد: حممــــد الصالح العثيمــــني يف 1403/6/24ه « اهـ.
وقــــد رّد عليــــه المدعو عيّل بن عبد اهلل احلواس يف رســــالة ســــماها: )النقول 
الصحيحة الواضحة اجللية عن السلف الصالح يف معىن المعية اإلهلية احلقيقية( 

)1( الكتاب المسمى بيان تلبيس اجلهمية، ابن تيمية، 111/1.
)2( الكتاب المسمى عقيدة أهل السنة واجلامعة، ابن العثيمني، ص 9.

)3( الشورى، 11.
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وهو مطبوع يف الريــــاض مطابع اخلالد، وكذلك رّد عليه عبد اهلل بن إبراهيم 
القرعاوّي يف رســــالته اليت أسماها )األقوال السلفية النقية ترّد عىل من قال: إن 

معية اهلل ذاتية( مطبوعة يف )مطابع اخلالد لألوفست( الرياض. فتأملوا... 
رّد األلباين عىل ذلك: قال األلبايّن ما نصه)1(: »المعطلة الذين ينفون علوه 
تعـــاىل عىل خلقه، وإنه بائن من خلقه. بل يرصح بعضهم بأنه موجود بذاته 

يف كل الوجود!« اهـ. 
فتأملوا اآلن... كيف يثبت بعضهم هلل تعاىل معية ذاتية خللقه، وبعضهم 
ينفيها ويرّد عىل من يقول هبا! فســـبحان اهلل تعاىل الذي ال يوصف بصفات 

خملوقاته.

)1( الرشح املخترص للعقيدة الطحاوية، األلباين، 45/1.
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 ابن تيمية يّدعي بأن املشبهة طائفة غري مذمومة

واأللبانّي يتظاهر بذّم هذه الطائفة

من أشـــنع أقوال ابن تيمية يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية( أو )التأسيس 
يف الرد عىل أســـاس التقديس(، ما نصه)1(: »وإذا كان كذلك فاسم المشبهة 
ليـــس له ذكر بذم يف الكتاب والســـنة وال كالم أحد من الصحابة والتابعني« 
ا)2(: »والموصوف هبذه الصفات ال يكون إال  اهـ . وقال قبـــل ذلك ناقاًل مقرًّ
جســـًما فاهلل تعاىل جسم ال كاألجسام« اهـ. وقال يف نفس الصحيفة: »وليس 
يف كتاب اهلل وال ســـنة رسوله وال قول أحد من سلف األمة وأئمتها أنه ليس 
جبســـم، وأن صفاته ليست أجســـاًما وأعراًضا، فنفي المعاين الثابتة بالرشع 

بنفي ألفاظ مل ينِف معناها رشع وال عقل جهل وضالل«اهـ.  

خالف األلباينرُّ ابَن تيمية يف هذه العقيدة، فقال ذامًّا المشبهة والمجسمة 
ما نصه)3(: »والمشـــبهة إنما زلوا لغلوهم يف إثبات الصفات وتشبيه اخلالق 
بالمخلوق ســـبحانه وتعاىل، واحلق بني هؤالء وهؤالء إثبات بدون تشـــبيه، 
وتنزيه بدون تعطيل. وما أحســـن ما قيل: المعطل يعبد عدًما، والمجســـم 

يعبد صنًما«اهـ.  وله عبارات غري ذلك جيدها من يبحث عنها.

)1( بيان تلبيس اجلهمية، ابن تيمية، 114/2.
)2( بيان تلبيس اجلهمية، ابن تيمية، 49/2.

)3( الرشح املخترص للعقيدة الطحاوية، األلبايّن، ص 28.
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ويف الرّد عىل مقالة ابن تيمية المشـــبه المجسم قال اإلمام ابن محدان)1(: 
»وبعد: فإنه قد تكّرر ســـؤال بعض األصحاب والطالب يف تلخيص العقيدة 
ـــنية احلنبلية، مفردة عىل مذهب اإلمام أمحد وأصحابه وَمن وافقهم من  السَّ

نَّة واألثر، فأجبتهم إىل سؤاهلم« اهـ. أهل السرُّ
ثم قال يف نفس الصحيفة: »احلمد هلل القديم الموصوف بصفات اجلالل 
والكمال، المعبود مع التنزيه عن التش��بيه والتجسيم والنقائص واإلبطال« 

اهـ.
وقــــال أيًضا)2(: »فصل: وأنه تعاىل ليس جبوهر وال عرض وال جســــم، وال 
حتّله احلــــوادث، وال حيّل يف حادث، وال ينحرص فيه، بل هو بائن من خلقه، 
اهلل عــــىل العرش بال حتديــــد)3(، وإنما التحديد للعرش ومــــا دونه، واهلل فوق 
ذلــــك)4(، ال مكان وال حّد، ألنه كان وال مكان ثــــم خلق المكان، وهو كما 
كان قبل خلق المكان. وال ُيعرف باحلواّس، وال ُيقاس بالناس، وَمن شــــّبهه 
خبلقه كفر، نّص عليه أمحد، وكذا َمن جّســــم أو قال إنه جســــم ال كاألجسام، 

ذكره القايض« اهـ.

)1( ناية املبتدئني يف أصول الدين، ابن محدان، ص 21. أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان 
النمريي احلراين، أبو عبد اهلل: فقيه حنبيل أديب. ولد ونشأ حبران، ورحل إىل حلب ودمشق، 
وويل نيابـــة القضاء يف القاهرة، فســـكنها وأســـن وكف برصه وتويف هبا. مـــن كتبه: )الرعاية 
الكـــربى( و)الرعايـــة الصغرى( كالمها يف الفقـــه، و)صفة المفيت والمســـتفيت( و)مقدمة يف 
أصول الدين(، و)جامع الفنون وسلوة المحزون( أدب. ولد 603هـ وتويف 695هـ. األعالم، 

الزركيل، 1/ 340.
)2( ناية املبتدئني يف أصول الدين، ابن محدان ص 30.

)3( معناه نؤمن باستوائه عىل العرش من غري كيف.
)4( معناه فوقية اإلحاطة والعلم، ال فوقية المكان واجلهة.
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 ابن تيمية يثبت احلركة هلل تعاىل والعياذ باهلل
واأللبانّي ينفيها مدعًيا عدم ثبوتها

قال ابن تيمية المشـــّبه المجسم مفرتًيا عىل أئمة أهل السنة المنّزهني هلل 
تعاىل عن صفات وسمات المخلوقني يف كتابه الذي أسماه )موافقة صحيح 
المنقـــول لرصيح المعقول( ما نصه)1(: »وأئمة الســـنة واحلديث عىل إثبات 
النوعـــني وهو الذي ذكره عنهم من نقـــل مذهبهم كحرب الكرماين وعثمان 
ابن ســـعيد الدارمـــي وغريمها، بل رصح هؤالء بلفـــظ احلركة، وإن ذلك هو 
مذهب أئمة الســـنة واحلديث من المتقدمـــني والمتأخرين« اهـ. ثم قال يف 
نفس الصحيفة: »وقال عثمان بن ســـعيد وغـــريه إن احلركة من لوازم احلياة 
فـــكل حي متحرك، وجعلوا نفي هذا من أقوال اجلهمية نفاة الصفات الذين 

اتفق السلف واألئمة عىل تضليلهم وتبديعهم« اهـ . 
وهذا كالم رصيح بسبك وترتيب غريب يربهن عىل أن ابن تيمية يقول 
بعقيـــدة احلركة وإن ذلك مذهب أهل الســـنة وإن كل من نفاها فهو ضاّل 

مبتدع جهمّي! ويا هل ترى ما موقف األلبايّن من عقيدة احلركة هذه؟!! 
ترصي��ح األلبايّن بعدم ثب��وت احلركة ورده لذه العقي��دة: قال األلبايّن 
يف مقدمة كتابه المســـمى )مختصر العلـــو()2( ناقاًل كالم العالمة المحدث 

)1( الكتاب المسمى موافقة صحيح املنقول لرصيح املعقول، ابن تيمية، 7/2.
)2( الكتاب المسمى خمترص العلو، األلبايّن، 14/1.
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ا له ما نصـــه: »ويقولون يف اهلل ما ال جيّوزه الرشع وال العقل من  الكوثـــرّي مقرًّ
ْقَلة )ويعين هبما النـــزول( واحلّد واجلهة )يعين  إثبات احلركة لـــه )تعاىل( والنرُّ
العلـــّو( والقعـــود واإلقعاد« فيعين هذا الذي حنن يف صـــدد بيان عدم ثبوته« 
اهـ. فتدبروا!! فهل يعتقد أحد ثبوت لفظ احلركة صفة هلل تعاىل إال المشبهة 
والمجســـمة؟! والســـلف يقولون: »ال نصف اهلل إال بما وصف به نفسه«؟! 

وأين لفظة )احلركة( يف القرآن الكريم أو السنة المطهرة؟! 
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 األلبانّي يصف ابن تيمية
بأنه جريء على تكذيب احلديث الصحيح

أورد ابن تيمية حديًثا يف ما أســـماه )منهاج الســـنة()1( فيه فضل سيدنا 
عى بأنه مل يصح اعتماًدا عىل ابن  عيّل بن أيب طالب ريض اهلل عنه وأرضاه، فادَّ
« فليس  حزم حيث قال ابن تيمية: »وأما قوله: »من كنتمُ موالهمُ فعيلٌّ موالهمُ
هو يف الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء، وتنازع الناس يف صحته« اهـ. ثم 
 » قـــال نقاًل عن ابن حزم بزعمه)2(: »قال: وأما »َمن كنتمُ موالهمُ فعيلٌّ موالهمُ
فال يصح من طريق الثقات أصاًل« اهـ.  وهذا احلديث متواتر نّص الذهيّب 

عىل ذلك)3(. 

رّد األلبانّي على ابن تيمية يف هذه املسألة: 

قال األلباين يف كتابه المسمى )السلســـلة الصحيحة()4(: »فمن العجيب 
ا أن يتجرأ  شـــيخ اإلسالم ابن تيمية عىل إنكار هذا احلديث وتكذيبه يف  حقًّ
)منهاج الســـنة( 104/4،  كما فعل باحلديث المتقدم هناك« اهـ. ثم قال 
يف األخري: »فال أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث، إال الترسع والمبالغة 

يف الرد عىل الشيعة« اهـ. فتأمل!! 

)1( الكتاب المسمى منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، 227/7.

)2( الكتاب المسمى منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، 228/7.
)3( سري أعالم النبالء، الذهيّب، 335/8.

)4( الكتاب المسمى السلسلة الصحيحة، األلباين، 222/5، رقم 2223.
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ا: األلبايّن ال يعّول عىل تصحيح ابن تيمية وال عىل تضعيفه  تنبيه مهّم جدًّ
لألحاديث، بل ينصح طالب العلم أن ال يعّولوا عليه أيًضا، ويؤّكد األلبايّن 
عليهم ذلك، ومن أمثلته قوله)1( يف كتابه المســـمى )صحيح الكلم الطيب( 
البـــن تيمية ما نصـــه: »أنصح لكل من وقف عىل هذا الكتاب أو غريه أن ال 
يبادر إىل العمل بما فيه من األحاديث إال بعد التأكد من ثبوهتا، وقد سّهلنا 
له الســـبيل إىل ذلك بما علقناه عليها، فمـــا كان ثابًتا منها عمل به وعّض 
عليـــه النواجذ وإال فاتركـــه« اهـ. فتأمل!! فاأللبايّن يقـــول برصاحة: ارجعوا 
يل يف احلديـــث وال ترجعـــوا إىل ابن تيمية! فيا للعجـــب، فعىل من ينبغي أن 
يعّول طـــالب العلم الوهابيون: عىل تصحيحـــات وتضعيفات ابن تيمية أم 

األلبايّن؟!! 

)1( الكتاب المسمى صحيح الكلم الطيب، حممد نارص األلباين، ص4.
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 إثبات ابن تيمية جلواز التمسح
 مبنرب النيّب |

لقد صنَّف ابن عبد الوهاب تســـعة عرش كتاًبـــا، كلها تدور حول حتريم 
التوسل والتربك باألنبياء والصاحلني، وزيارة القبور، وحنوها)1(.

نقـــول للمتنّطعني الوهابّيني: يقول زعيمكم ابـــن تيمية احلّرايّن يف كتابه 
المسمى )اقتضاء الرصاط المستقيم()2(: »فقد رّخص أمحد وغريه يف التمّسح 
بالمنرب والرمانة اليت هي موضع مقعد النيّب | ويده« اهـ. فماذا تقولون بعد 

هذا، هل توافقون زعيمكم هذا أم ال تتبعوه، فيا هلا من فضيحة عليكم! 
وإذا كنتم تعتقدون أن هذا كذب فلم تسمون زعيمكم راوي األكاذيب 
شـــيخ اإلسالم؟ نقول: وحنن نتحّداهم عىل أن يأتوا بنقل ثابت عن إمام من 
َلُه أو مسَّ منرب النيّب  أئمة الســـلف أو اخللف يكّفر فيه َمْن مّس قرب النيّب أو َقبَّ
أو الرمانـــة، ولن جيدوا ذلك، فانظـــروا إىل زعيمهم احلّرايّن المتذبذب كيف 
نقل عن أمحد بـــن حنبل جواز مّس المنرب والرمانة ومع ذلك يكّفر الوهابية 

من يترّبك بآثار النيّب عليه الصالة والسالم.

)1( الكتاب المسمى السلفية اجلهادية يف السعودية، فؤاد إبراهيم، ص10.
)2( الكتاب المسمى اقتضاء الرصاط املستقيم، ابن تيمية، ص367.
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 اخلالف الواقع بني هذه الطائفة يف التوسل
ابن تيمية اختلف قوله فيه، والشوكاني)1( 

جييزه، واأللبانّي حيّرمه

أما مسألة التوسل فقد اختلفت آراء المشبهة المجسمة نفاة التوسل فيه 
بشـــكل ملحوظ، أما ابن تيمية فقد أنكر يف كتابه المســـمى )قاعدة جليلة 
يف التوســـل والوســـيلة( التوسل - ومرادنا التوســـل بالذوات - ثم رجع عن 
ذلك كما نقل تلميذه حبيُب قلوب الوهابية المجسمة ابن كثري يف )البداية 
والنهاية( حيث قال)2(: »قال الربزايّل: ويف شوال منها شكا الصوفية بالقاهرة 
عىل الشـــيخ تقّي الدين وكّلموه يف ابن عـــريّب وغريه إىل الدولة، فرّدوا األمر يف 
ذلك إىل القايض الشـــافعّي، فعقد له جملس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء فلم 
يثبـــت عليه منها ىشء، لكنه قال: ال يســـتغاث إال باهلل، ال يســـتغاث بالنيّب 
اســـتغاثة بمعىن العبارة - ولعلها العبادة -، ولكن يتوســـل به ويتشفع به إىل 
اهلل، فبعض احلارضين قال: ليس عليه يف هذا ىشء، ورأى القايض بدر الدين 

ابن مجاعة أن هذا فيه قلة أدب«اهـ. فتأمل...

)1( الشـــوكاين حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل. ولد هبجرة شـــوكان )من بالد خوالن، باليمن( 
ونشـــأ بصنعاء. وويل قضاءها ســـنة 1229هـ، ومـــات هبا. له كتب منها المســـماة: )نيل 
األوطـــار من أرسار منتقى األخبار(، و)البدر الطالع بمحاســـن من بعد القرن الســـابع(. ولد 
1173هــــ، وتويف 1250هـ. األعالم، الـــزركيل، 267/14. زيدّي وله احنرافات وخمالفات 

ألهل السنة واجلماعة، وكتبه جيب التحذير منها.
)2( البداية والنهاية، ابن كثري، 45/14.
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وأما الشوكايّن الذي حتبه المجســـمة فقد أجاز التوسل يف كتابه المسمى 
)حتفـــة الذاكرين( كمـــا يعلم ذلك القايص والداين. ففـــي هذا الكتاب عقد 
باًبا سماه: »وجه التوســـل باألنبياء وبالصاحلني« ثم قال)1(: »قوله ويتوسل 
إىل اهلل ســـبحانه بأنبيائه والصاحلني. أقول: ومن التوسل باألنبياء ما أخرجه 
الرتمـــذّي« اهــــ.  وأرصح من هذا ما ذكره الشـــوكايّن يف )بـــاب صالة الرض 
واحلاجـــة( حيث قال ما نصه)2(: »ويف احلديث )حديث األعمى( دليل عىل 
جواز التوســـل برســـول اهلل | إىل اهلل عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو اهلل 

سبحانه وتعاىل« اهـ.  
وأما األلبايّن فمنع ذلك واعتربه من الضالل يف كتابه المســـمى )التوســـل 
أنواعه وأحكامه(، فقال األلباين)3(: »هذه االستغاثة هي الرشك األكرب بعينه«، 
ومما قالـــه أيًضا)4(: »فهل جيوز أن جيمع هؤالء كلهـــم ]يريد الصحابة[ عىل 
ترك التوسل بذاته | لو كان جائًزا، سّيما والمخالفون يزعمون أنه أفضل 
من التوسل بدعاء العباس وغريه؟! اللهم إن ذلك غري جائز وال معقول، بل 
إن هذا اإلمجـــاع منهم من أكرب األدلة عىل أن التوســـل المذكور غري مرشوع 

عندهم، فإهنم أسمى من أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خري!«.

)1( الكتاب المسمى حتفة الذاكرين، الشوكايّن، 56/1.
)2( الكتاب المسمى حتفة الذاكرين، الشوكايّن، 208/1.

)3( الكتاب المسمى التوسل أنواعه وأحكامه، األلبايّن، ص 25.

)4( الكتاب المسمى التوسل أنواعه وأحكامه، األلبايّن، ص 70.
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 ابن تيمية مينع زيارة قرب رسول اهلل |
والذهيّب خيالف ذلك ويرّد عليه

ذكـــر احلافظ ابن حجر العســـقالين يف )فتح البـــاري()1( عند الكالم عىل 
حديث)2( »ال تمُشدُّ الرحالمُ إاّل إىل ثالثةِ مساجَد: املسجِد احلراِم، ومسجِد 
الرس��ولِ |، ومسجِد األقىص« أن ابن تيمية يقول بتحريم شد الرحل إىل 
زيارة قرب ســـيدنا رسول اهلل |، وهاكم نص ابن حجر حبروفه من الموضع 
المشـــار إليه آنًفا: »واحلاصل أهنم ألزموا ابن تيمية بتحريم شـــد الرحل إىل 
زيارة قرب ســـيدنا رســـول اهلل |، وأنكرنا صورة ذلـــك، ويف رشح ذلك من 
الطرفني طول، وهي من أبشـــع المسائل المنقولة عن ابن تيمية!! ومن مجلة 
ما استدل به عىل دفع ما ادعاه غريه من اإلمجاع عىل مرشوعية زيارة قرب النيّب 
| ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قرب النيّب |!! وقد أجاب عنه 
المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدًبا ال أصل الزيارة، فإهنا من أفضل 
األعمـــال وأجل القربات الموصلة إىل ذي اجلالل وأن مرشوعيتها حمل إمجاع 

بال نزاع واهلل اهلادي إىل الصواب« اهـ. 

ا عىل ابـــن تيمية  وقـــال احلافـــظ الذهـــيّب يف )ســـري أعـــالم النبـــالء( رادًّ
)1( فتح الباري، ابن حجر، 66/3.

)2( صحي��ح البخارّي، البخارّي، كتاب فضل الصالة ىف مســـجد مكـــة والمدينة، باب فضل 
الصالة يف مسجد مكة والمدينة، 76/2، رقم 1189.
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ما نصه)1(: »فمن وقف عند احلجرة المقدسة ذلياًل مسّلًما، مصّلًيا عىل نبيه 
فيا طوبى له، فقد أحســـن الزيارة وأمجل يف التذليل واحلب، وقد أتى بعبادة 
زائدة عىل من صىل عليه يف أرضه أو يف صالته، إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر 
الصالة عليه، والمصيل عليه يف ســـائر البالد له أجر الصالة فقط. فمن صىل 
عليـــه واحدة صـــىل اهلل عليه عرًشا، ولكن من زاره صلوات اهلل عليه وأســـاء 
أدب الزيارة، أو ســـجد للقرب أو فعل ما ال يرشع، فهذا فعل حســـًنا وســـيًئا 
َفُيَعلَّم برفق واهلل غفور رحيم، فواهلل ما حيصل االنزعاج لمســـلم، والصياح 
وتقبيـــل اجلدران، وكثرة البـــكاء، إال وهو حمب هلل ولرســـوله، فحبه المعيار 
والفـــارق بني أهل اجلنة وأهل النار)2(. فزيارة قربه من أفضل القرب، وشـــد 
الرحال إىل قبور األنبياء واألولياء، لئن ســـّلمنا أنه غري مأذون فيه لعموم قوله 
صلوات اهلل عليه: »ال تش��دوا الرحاَل إال إىل ثالثةِ مساجَد«، فشد الرحال 
إىل نبينا | مســـتلزم لشد الرحل إىل مسجده، وذلك مرشوع بال نزاع، إذ ال 
وصول إىل حجرته إال بعد الدخول إىل مســـجده، فليبدأ بتحية المسجد، ثم 

بتحية صاحب المسجد، رزقنا اهلل وإياكم ذلك آمني« اهـ. 
قال شعيب األرناؤوط الوهايّب معّلًقا عىل كلمة الذهيّب هذه يف )سري أعالم 
النبالء( ما نصه)3(: »قصد المؤلف رمحه اهلل هبذا االســـتطراد الرّد عىل شيخه 
ابن تيمية الذي يقول بعدم جواز شد الرحل لزيارة قرب النيّب | ويرى أن عىل 

احلاج أن ينوي زيارة المسجد النبوي كما هو مبني يف حمله« اهـ. فتأملوا!

)1( سري أعالم النبالء، الذهيّب، 484/4.
)2( معناه الفارق بني أهل اجلنة وأهل النار هو أن أهل اجلنة حمبون للنيب | باإلميان به وتعظيمه، 

وأهل النار منكرون له كافرون به. 
)3( سري أعالم النبالء، الذهيّب، 485/4.
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 ابن تيمية يبيح االحتفال باملولد النبوّي 

والوهابية حيّرمونه

أفىت الوهابّيون المجّســـمون المشبهون أمثال عبد العزيز بن باز وحممد بن 
صالـــح العثيمني)1( وعبد اهلل بن جربيـــن وابن فوزان)2( بتحريم عمل المولد 
النبـــوّي الرشيف، وقال داعيتهم أبو بكر اجلزائـــرّي: »إّن الذبيحة اليت تُذبح 
إلطعـــام الناس يف المولد أحرم من اخلنزير« قاهلا يف ما أســـماه »درًســـا« يف 

المسجد النبوّي. 

وقد َردَّ أهل احلّق عىل وقاحتهم وســـوء أدهبم وجرأهتم يف الباطل أّن عمل 
المولد بدعة حســـنة )كما أّن اجتماع النـــاس خلف قارئ واحد يف تراويح 
رمضان بدعة حســـنة استحدثها سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه وقال 

)1( قال ابن العثيمني يف الكتاب المســـمى فتاوى إس��المية 98/1 ما نصه: »ال ريب أن تعظيم 
النـــيّب | من العبادات، فإذا رشع تعظيمه عىل طريق مل َترد به الســـنة فإن هذا التعظيم عىل 
هذا الوجـــه يكون بدعة منكرة، فاختاذ عيد لمولد النـــيب |، حبيث حيتفل به ويتصدق يف 

ذلك اليوم، وتصنع الوالئم وما أشبه ذلك فهذا من البدع بال ريب« اهـ.
)2( صالـــح بن عبد الرمحٰن بن حممد بن محد بن نرص اهلل بن فوزان )المجّســـم(، ت 1372 هـ، 
درس عىل يد كبار الوهابية المجسمة حىت فاق أقرانه حبوطة سدير، فاجته إىل جمال التدريس 
يف الكتاتيب، أنيطت به أعمال عدة منها كتابة العقود بني األهايل. ترمجته مأخوذة مما يسمى 
املعج��م اجلام��ع يف تراجم العلامء وطلب��ة العلم املعارصين، إعداد ما يســـمى ملتقى أهل 
احلديث، 121/1. قال ابن فوزان يف كتابه المســـمى التوحيد 155/1 ما نصه: »حيتفل 

جهلة المسلمني أو العلماء المضلني بمناسبة مولد الرسول« اهـ.
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عنها: »نعمت البدعة هذه« رواه اإلمام مالك يف الموّطأ()1( فجواز االحتفال 
بالمولد النبوّي الرشيف انعقد عليه إمجاٌع فعيّل، توارد عليه الملوك والمشايخ 
والعلماء بما فيهم من حّفاظ احلديث والفقهاء والزّهاد والُعبَّاد، فهذا العمل 
مل يكـــن يف عهد النـــيّب | وال فيما يليـــه، إنّما أحدث يف أوائل الســـتمائة 
ا شـــجاًعا يقال  ا ســـنيًّ للهجـــرة، وأول َمن أحدثه ملك إربل، وكان عالًِما تقيًّ
لـــه المظّفر)2(، ومجع هلذا كثرًيا من العلماء فيهم من أهل احلديث والصوفية 
الصادقـــني، فاستحســـن ذلك العمل العلمـــاء يف مشـــارق األرض ومغارهبا 
كاإلمام احلجة احلافظ الســـيوطّي الذي عقد يف كتابه )احلاوي للفتاوى( باًبا 
أســـماه )حســـن المقصد يف عمل المولد()3(، قال يف أوله: وقع الســـؤال عن 
عمل المولد النبوّي يف شـــهر ربيع األول، ما حكمه من حيث الرشع؟ وهل 

هو حممود أم مذموم؟ وهل يثاب فاعله أم ال؟ 
واجلواب عندي: أن أصـــل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة 
ما تيرس من القـــرآن ورواية األخبار الواردة يف بداية أمر النيّب | وما وقع يف 
مولده من اآليات، ثم ميّد هلم سماط يأكلونه، وينرصفون من غري زيادة عىل 
ذلك، هو من البدع احلســـنة اليت يثاب عليهـــا صاحبها لما فيها من تعظيم 

)1( املوطأ، مالك بن أنس، باب ما جاء يف قيام رمضان، 114/1، رقم 250. 
)2( الملـــك المعظـــم كوكربي، مظفر الدين، ابـــن األمري زين الدين أيب احلســـن عيل بن بكتكني 
الرتكمايّن ت630هـ، أبو ســـعيد: صاحب إربل. ولد يف قلعة الموصل. وويل إربل بعد وفاة 
أبيـــه. وأقام هبا مدة، وانتقل منهـــا إىل الموصل. ثم دخل الشـــام، واتصل بالملك النارص 
صالح الديـــن. فأكرمه كثرًيا. وتويف بإربل. كان له اشـــتغال باحلديث: ســـمع من الرصايّف 
وغريه. وحّدث. وله مواقف يف قتال العدو بالساحل، وآثار حسنة يف احلجاز وغريه. األعالم، 

الزركيل، 237/5.
)3( احلاوي للفتاوى، السيوطّي، ص 189.
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قدر النيّب صىل اهلل عليه وآله وسلم وإظهار الفرح بمولده الرشيف« اهـ.
ومنهم احلافظ ابن حجر العســـقاليّن، ففي المرجع السابق نفسه ما نصه: 
»وقد سئل شيخ اإلسالم حافظ العرص أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد 
فأجاب بما نصه: »أصل عمل المولد بدعة مل تنقل عن السلف الصالح من 
القرون الثالثة، ولكنها مع ذلك اشـــتملـت عىل حماسن وضّدها، فمن حترى 
يف عملها المحاسن وجتنب ضّدها كانت بدعة حسنة، وقد ظهر يل خترجيها 
عـــىل أصل ثابت، وهو ما ثبت يف الصحيحني من أن النيّب | قدم المدينة 
فوجد اليهود يصومون يوم عاشـــوراء فســـأهلم، فقالوا: هو يوم أغرق اهلل فيه 
فرعون، وجنى موىس، فنحن نصومه شـــكًرا هلل، فيســـتفاد منه فعل الشكر هلل 
عىل ما مّن به يف يوم معني من إســـداء نعمـــة، أو دفع نقمة« ... إىل أن قال: 
»وأي نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النيّب | نيّب الرمحة يف ذلك اليوم، فهذا 
مـــا يتعلق بأصل عملـــه، وأما ما يعمل فيه: فينبغـــي أن يقترص فيه عىل ما 
يفهم الشكر هلل تعاىل من حنو ما تقدم من التالوة واإلطعام والصدقة وإنشاد 
ىشء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب، إىل فعل اخلري والعمل 

لآلخرة«. انتهى كالمه رمحه اهلل.
ومنهم الشـــيخ حممد بن أيب بكر عبد اهلل القييّس الدمشـــقّي: حيث ألف 
كتًبـــا يف المولـــد الرشيف وأســـماها: )جامع اآلثار يف مولد النـــيّب المختار( 
و)اللفـــظ الرائق يف مولد خـــري اخلالئق(، وكذلك )مـــورد الصادي يف مولد 

اهلادي( صلوات اهلل وسالمه عليه. 
واإلمام احلافظ العرايق: وقد سمى كتابه يف المولد النبوّي )المورد اهليّن يف 
المولد الســـنـّي(. والشـــيخ مال عيل القاري الذي ألّف كتاًبا يف المولد النبوّي 

العطر أسماه: )المورد الروي يف المولد النبوّي(.
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واإلمام العامل ابن دحية: وسمى كتابه )التنوير يف مولد البشري النذير( |. 
واإلمام احلافظ شمس الدين بن اجلزرّي: إمام القراء، وصاحب التصانيف 
اليت منها )النرش يف القراءات العرش( وســـمى كتابه: )َعرْف التعريف بالمولد 

الرشيف(.
ومنهم اإلمام أبو شــــامة شيخ احلافظ النووّي: قال يف كتابه )الباعث عىل 
إنكار البدع واحلوادث()1( ما نصه: »ومن أحسن ما ابتدع يف زماننا ما يفعل 
كل عام يف اليوم الموافق لمولده | من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة 
والرسور، فإن ذلك مشــــعر بمحبته | وتعظيمه يف قلب فاعل ذلك، وشكًرا 

هلل تعاىل عىل ما مّن به من إجياد رســــوله الذي أرســــله رمحة للعالمني« اهـ.
وذكر العالمة شهاب الدين أمحُد المقرّي)2( يف كتابه )نفح الطيب()3( أن 
السلطان أبا محو موىس صاحب تلمسان يف القرن الثامن اهلجرّي كان حيتفُل 
ليلة مولد رســـول اهلِل | غايَة االحتفال كما كان ملوك المغرب واألندلس 
يف ذلـــك العرص وما قبله، وذكر احلافظ أبو عبد اهلل الّتنَّيّس أنه كان يقيم ليلة 

المولِد النبوي اجتماًعا جيتمع إليه الناس خاّصة وعامة.

)1( الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث، أبو شامة، ص 23.
)2( أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي، أبو العباس المقري التلمسايّن ت 1041 هـ. المؤرخ األديب 
احلافظ، صاحب )نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب(، ولد ونشـــأ يف تلمســـان باجلزائر 
وانتقـــل إىل فاس، فكان خطيبها والقـــايض هبا. ومنها إىل القاهرة وتنقـــل يف الديار المرصية 
والشـــامية واحلجازية، وتويف بمـــرص ودفن يف مقربة المجاورين. له عـــدا )نفح الطيب( كتب 
جليلة منهـــا: )أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض(، و)روضة األنس العاطرة األنفاس يف 
ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس(، وأرجوزة سماها )إضاءة الدجنة يف عقائد أهل السنة( 

أوهلا: يقول أمحد الفقري المقري المغريّب المالكّي األشعري. األعالم، الزركيل، 237/1.
)3( نفح الطيب، أمحد المقري التلمسايّن، 513/6.
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وكذلـــك ممن ألّف وتكلم يف المولد: اإلمام احلافظ الســـخاوّي)1( واإلمام 
احلافظ وجيه الدين بن عيل بن الديبع الشـــيبايّن الزبيدّي)2(، وغريهم الكثري 

ممن ال يتسع المجال الستقصائهم.
َنُه الرسول |  فإن قال المعارض: لو كان االحتفال بالمولد من الدين لََبيَّ
لألمـــة أو فعله يف حياته أو فعلـــه أصحابه ريض اهلل عنهم، وال يقول قائل إن 
الرسول | مل يفعله تواضًعا منه فإن هذا طعن فيه عليه الصالة والسالم!!

فاجلواب: أّن عمل المولد بدعة حســـنة ليـــس بدعة ضاللة ألّن البدعة 
الضاللة هي الـــيت أُحِدثت عىل خالف رشيعة النيّب ملسو هيلع هللا ىلص، وأما ما أحدث عىل 
وفاقه فليس ضالاًل. ومُيزّي البدعَة احلســـنَة من البدعِة السيئِة أهُل العلِم فما 
استحســـنه الرشع فهو حسن عند اهلل، وما استقبحه فهو قبيح عند اهلل. روى 
مسلم يف الصحيح عن جرير بن عبد اهلل عن النيّب | أنه قال: »َمْن سنَّ يف 
ها وأجرمُ َمْن َعِمَل هبا بعَده من غرِي أن ينقَص  نًَّة حسنًة فله أجرمُ اإلسالِم سمُ
ها ووزرمُ  نًَّة سيئًة كان عليه وزرمُ من أجوِرهم ىشءٌ، وَمْن س��نَّ يف اإلسالِم سمُ
َم��ن عمَل هبا من بعِده من غرِي أن ينق��َص ِمن أوزاِرهم ىشءٌ«)3(، وفيه دليل 
عىل الرتغيب يف إحـــداث كل ما له أصل من الرشع وإن مل يفعله المصطفى 

| وصحابته رضوان اهلل عليهم.
قال الشـــافعّي ريض اهلل عنه)4(: »كل ما له مستند من الرشع فليس ببدعة 

)1( له كتاب يف المولد اسمه الفخر العلوّي يف املولد النبوّي.
)2( له كتاب يف المولد اسمه أحاديث املولد الرشيف.

)3( صحيح مس��لم، مســـلم، كتاب الزكاة، باب احلث عىل الصدقة ولو بشّق مترة أو كلمة طيبة  
وأهنا حجاب من النار، 86/3، رقم 2398.
)4( مناقب اإلمام الشافعي، البيهقي، 469/1.
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ولـــو مل يعمـــل به الســـلف، ألن تركهم للعمل به قد يكـــون لعذر قام هلم يف 
الوقت، أو لما هو أفضل منه، أو لعله مل يبلغ مجيعهم علم به« اهـ. 

فمـــن زعم حتريم ىشء بدعوى أن النـــيّب | مل يفعله فقد ادعى ما ليس 
له دليل، وكانـــت دعواه مردودة. فإن اّدعى المعارض أن أكثر من حييي هذه 

الموالد من الفسقة والفجار.
فاجلواب: إن هذا كالم ســـاقط إن دّل فإنما يدّل عىل معدن قائله، وهو 

غيض من فيض، وجوابنـــا عليه قول اهلل عز وجل: چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ    ٿچ )1(. وهل كل مـــن ذكرناهم من األئمة األعالم يف نظر 

المعارض من الفســـقة والفجار؟! ال نســـتبعد أن يقول بذلك!! چ ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ چ)2(. ونقول كما قال القائل)3(: ]الكامل[

فــضــيــلــٍة  ــــرَش  ن اهلُل  أراد  حسوِدوإذا  لساَن  هلا  ــاح  أت ُطــويــت.. 
فإن قال المعارض: إنه حيصل يف المولد اختالط الرجال بالنســـاء واستعمال 

األغاين والمعازف ورشب المسكرات!!!
فاجلـــواب: كذب واهلِل، حرضنا الكثري من الموالد فلم نر اختالًطا حمرًَّما 

ومل نسمع معازف. أما رشب المسكرات فهذا هبتان أعظم والعياذ باهلل.
فإن قال المعارض: إن يـــوم والدته | هو نفس يوم وفاته، فالفرح فيه 
ليس بأوىل من احلزن، ولو كان الدين بالرأي لكان اختاذ هذا اليوم مأمتًا ويوم 

)1( النمل، 64.
)2( النور، 16.

)3( هذا البيت للشاعر أيب متام: حبيب بن أوس بن احلارث الطائّي.
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حزن أوىل.
فاجلواب: قال احلافظ السيوطّي ما نصه)1(: »إن والدته | أعظم النعم، 
ووفاته أعظم المصائب لنا، والرشيعة حثت عىل إظهار شـــكر النعم، والصرب 
والســـكون عند المصائب، وقد أمر الرشع بالعقيقة عند الوالدة، وهي إظهار 
شكر وفرح بالمولود، ومل يأمر عند الموت بذبح عقيقة، بل هنى عن النياحة 
وإظهار اجلزع ، فدلت قواعد الرشيعة عىل أنه حيســـن يف هذا الشـــهر إظهار 

الفرح بوالدته | دون إظهار احلزن فيه بوفاته« اهـ.
ومن العجيب أن الوهابية حيّرمون عىل المسلمني االحتفال بمولد النيّب | 
يف حني أهنم يقيمون االحتفاالت والندوات لتدارس سرية زعيمهم حممد بن 
عبـــد الوهاب يف ذكرى مولده!! ففي جريـــدة »عكاظ« الصادرة يوم اجلمعة 
1432/1/25 هــ - 2011/9/23 م، العدد 3750 أورد المحرر اخلرب 
قائاًل: »حّذر مفيت عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز 
آل الشـــيخ من الترصفات المشـــينة واخلاطئة اليت حتدث يف احتفاالت اليوم 
الوطين. وقـــال يف حديثه لـ »عكـاظ«: »ال ينبغي أن يتحول اليوم الوطين ليوم 
أفعال خاطئة وترصفات خاطئة ال تليق بشـــباب بـــالد احلرمني«. وأضاف 
المفـــيت »الواجب أن يتحـــول هذا اليوم إىل يوم شـــكر هلل وتفكر بنعمه وأن 
حيرصوا عىل شـــكر اهلل عىل نعمة األمن واألمان«. واســـتدل الشـــيخ حبديث 
خادم احلرمني الرشيفني يف اجتماع جملـــس الوزراء برضورة أن تكون مظاهر 
االحتفاء هبـــذا اليوم تعبرًيا عما يتصف به أبنـــاء المملكة من قيم وأخالق 
فاضلـــة وعما وصلت إليه المملكة من تقدم يف خمتلف المجاالت التنموية 

)1( احلاوي للفتاوى، السيوطّي، ص 206.
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وما وصل إليه أبناؤها من مستوى حضاري وفكري ممزيين، مطالًبا بالتدليل 
عىل حب الوطن من خالل السمع والطاعة لوالة األمر. وقدم المفيت نصيحة 
للشـــباب بأن يلزتموا باآلداب واألخالق اإلسالمية، ويكثروا من شكر اهلل 
يف هـــذا اليوم، وميتنعوا عن الرتهات واألمور اليت ال تليق هبم، مؤكًدا عىل أن 

حب الوطن ال يكون باألقوال بل ال بد أن تصحبه األفعال« اهـ.
وهـــم بتحرميهم لعمل المولـــد اعرتضوا عىل زعيمهـــم األول ابن تيمية 
وضّللوه، وهم بعد ذلك يســـمونه زوًرا شيخ اإلسالم، إذ يقول ابن تيمية)1(: 
»وكذلـــك ما حيدثه بعض النـــاس، إما مضاهاة للنصـــارى يف ميالد عيىس 
عليه السالم، وإما حمبة للنيّب | وتعظيًما. واهلل قد يثيبهم عىل هذه المحبة 

واالجتهاد، ال عىل البدع« اهـ.
ثـــم يقول أيًضـــا بعد صحيفتني مـــن كالمـــه األول)2(: »فتعظيم المولد 
واختاذه موســـًما، قـــد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم حلســـن 

قصده وتعظيمه لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« اهـ.
وقال ابن كثري وهو حبيب قلوب الوهابية وتلميذ ابن تيمية ما نصه)3(: 
»الملـــك المظفر أبو ســـعيد كوكربي بـــن زين الدين عيّل بـــن بكتكني أحد 
األجواد والســـادات الكرباء والملوك األجماد، له آثار حســـنة وقد عّمر اجلامع 
المظّفرّي بسفح قاسيون، وكان قد َهّم بسياقة الماء إليه من ماء بذيرة فمنعه 
المعظم من ذلك، واعتّل بأنه قد ميّر عىل مقابر المســـلمني بالسفوح، وكان 

)1( الكتاب المسمى اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، ابن تيمية 123/2. 
)2( الكتاب المسمى اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، ابن تيمية 126/2.

)3( البداية والنهاية، ابن كثري، 13/ 159، 160.
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يعمـــل المولد الرشيف يف ربيـــع األول وحيتفل به احتفـــااًل هائاًل، وكان مع 
ذلك شـــهًما شـــجاًعا فاتًكا بطاًل عاقاًل عالًِما عاداًل رمحـــه اهلل وأكرم مثواه. 
وقد صّنف الشـــيخ أبو اخلطاب ابن دحية له جملًدا يف المولد النبوّي ســـّماه: 
)التنوير يف مولد البشـــري النذير(، فأجازه عىل ذلك بألف دينار، وقد طالت 
مدتـــه يف الملك يف زمان الدولـــة الصالحية، وقد كان حمارص عكا وإىل هذه 
الســـنة حممود السرية والرسيرة، قال الســـبط: حكى بعض من حرض سماط 
المظفر يف بعض الموالد كان ميّد يف ذلك السماط مخسة آالف رأس مشوّي، 
وعـــرشة آالف دجاجة، ومائة ألف زبدية، وثالثني ألف صحن حلوى، قال: 
وكان حيـــرض عنده يف المولد أعيان العلمـــاء والصوفية فيخلع عليهم ويطلق 
هلم ويعمل للصوفية ســـماًعا مـــن الظهر إىل الفجر، ويرقص بنفســـه معهم 
[، وكانت لـــه دار ضيافة للوافدين  ]الرقـــص اجلائز من غري تثـــنٍّ وال تكرسرُّ
من أّي جهة عىل أّي صفـــة، وكانت صدقاته يف مجيع القرب والطاعات عىل 
احلرمني وغريمها، ويســـتفّك من الفرنج يف كل سنة خلًقا من األسارى – أي 
ه من أيدهيم ستون ألف  األرسى المســـلمني -، حىت قيل إن مجلة من استفكَّ
أسري، قالت زوجته ربيعة خاتون بنت أيوب)1(- وكان قد زوّجه إياها أخوها 

)1( وفيات األعيان، قال ابن خلكان 4/ 120: توفيت بدمشق يف شعبان سنة 643 هـ، وغالب 
ظين أهنا جاوزت ثمانني ســـنة، ودفنت يف مدرســـتها الموقوفة عىل احلنابلة بسفح قاسيون. 
بغية الطلب يف تاريخ حلب، ابن العديم، 298/1. ذكرها المؤلف يف أثناء ترمجة أمحد بن 
عبد اهلل بن علوان أيب العباس األســـدي احلليب، فقال: »وآخر حجة حّجها - أي المرتجم له 
- يف سنة ثمان وستمائة، سرّيه الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب ليلحق عمته ربيعة 
خاتون بنت أيوب، وكانت حجت يف هذه السنة، ليعلمها مناسك احلج، وكانت حجت من 

إربل، وعادت عىل الشام، فقدم معها« اهـ.
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الســـلطان صالح الدين)1(، لما كان معه عىل عكا - قالت: كان قميصه ال 
يساوي مخسة دراهم فعاتبته بذلك فقال: لبيس ثوًبا خبمسة وأتصدق بالبايق 
خري من أن ألبس ثوًبا مثمًنا وأدع الفقري المسكني، وكان يرصف عىل المولد 
يف كل ســـنة ثالثمائة ألف دينار، وعىل دار الضيافة يف كل ســـنة مائة ألف 
دينار، وعىل احلرمني والمياه بدرب احلجاز ثالثني ألف دينار سوى صدقات 
الرس، رمحه اهلل تعاىل، وكانت وفاته بقلعة إربل، وأوىص أن حيمل إىل مكة فلم 
يتفق فدفن بمشهد عيّل )يف الكوفة(« انتهى كالم ابن كثري الذي ألّف مولًدا 

طبع بتحقيق صالح الدين المنجد.
فانظـر أخـي القـارئ العزيز كيف أن الوهابية قد خالفوا زعيمهم األول   
ابن تيمية وتلميذه ابن كثري، فمـــاذا يقـول الوهـابيـة عن هذا التنـاقض؟!! 

األول حيّلل واآلخـر حيّرم!!
ويقول الذهيّب تلميذ ابن تيمية كذلك يف كتابه )تاريخ اإلسالم( يف ترمجة 
الملك المظفر ما نصه)2(: »وقد مجع له أبو اخلّطاب ابن دحية أخبار المولد، 
فأعطاه ألف دينار. وكان كريم األخالق، كثري الّتواضع، مائاًل  إىل أهل الّسّنة 
واجلماعة، ال ينفق عنده ســـوى الفقهاء والمحّدثني، وكان قليل اإلقبال عىل 

)1( يوســـف بن أيوب بن شـــاذي، أبـــو المظفر، صالح الدين األيـــويّب )ت 589 هـ(، الملقب 
بالملك النارص: من أشهر ملوك اإلسالم. كان أبوه وأهله من قرية دوين )يف رشيّق أذربيجان( 
وهـــم بطن من األكراد. نزلوا بتكريت، وولد هبا صالح الدين. تفقه وتأّدب وروى احلديث 
بدمشـــق ومرص واإلســـكندرية والقدس. دانت لصالح الدين البـــالد من آخر حدود النوبة 
جنوًبا وبرقة غرًبا إىل بالد األرمن شمااًل، وبالد اجلزيرة والموصل رشًقا. وكان أعظم انتصار 
له عىل الفرنج يف فلســـطني والســـاحل الشـــامّي »يوم حطني« الذي تاله اسرتداد طربية وعكا 

ويافا إىل ما بعد بريوت، ثم افتتاح القدس سنة 583هـ. األعالم، الزركيل، 220/8.
)2( تاريخ اإلسالم، الذهيّب، 404/45، 405.
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الّشعر وأهله. ومل ينقل أنّه انكرس يف مصاّف. ثّم قال: وقد طّولت ترمجته لما 
له علينا من احلقوق اليت ال نقدر عىل القيام بشـــكره، ومل أذكر عنه شـــيًئا عىل 

سبيل المبالغة، بل كّل ذلك مشاهدة وعيان« اهـ. 
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ابن تيمية يكّفر املشبهة واجملسمة

ه)1(: يقول ابن تيمية يف )جَمموع الَفتاوى( ما َنصرُّ
»ال خيتلـــف أهل الســـنة أن اهلل تعاىل ليس كمثلـــه ىشء، ال يف ذاته وال يف 
صفاتـــه وال يف أفعاله، بل أكثر أهل الســـنة من أصحابنـــا وغريهم يكفرون 

المشبهة والمجسمة« اهـ.
ثم َيَقُع ابن تيمية يف التشـــبيه والتجســـيم فيقول يف )جمموع الفتاوى( ما 

نّصه)2(:
ث العلماء المرضّيون وأولياؤه المقبولون أّن حمّمًدا رســـول اهلل  »فقد حدَّ

جُيِْلُسه ربرُّه عىل العرش معه« اهـ.
ه)3(: ى »الرسالة األكملية« ما َنصرُّ ويقول أيًضا يف كتابه المسمَّ

»واهلل سبحانه منزه عن األكل، خبالف اللمس فإنه بمنزلة الرؤية، وأكثر 
أهل احلديث يصفونه باللمس، وكذلك كثري من أصحاب مالك والشافعي 

وأمحد وغريهم« اهـ.
وكالُمه هـــذا َكِذٌب وافرتاٌء عىل أهل احلديث وأهل المذهب الشـــافعي 
ا عن عاملٍ ِمن الُعلماء  والمالكي واحلنبيل وغريهم، وهـــو كعادته ال َينقل نصًّ
المعَتَمِدين بَِعْيِنه بل ُيَلِبّس وُيوِهم بَقولِه »قال أهل احلديث« مثاًل أو »كثري 

)1( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 213/6، 214.
)2( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 229/4.

)3( الكتاب المسمى الرسالة األكملية، ابن تيمية، ص68، 69.
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من أصحاب مالك والشـــافعي وأمحد وغريهم« إْشعاًرا بأّن هذا الكالَم ىشٌء 
معروٌف عند علماء المسِلِمني.

أ عىل تكفري مجهور أهل احلديث والســـّنة! وَيزُعـــم أنَّ َوْصَف اهلِل  فيتجرَّ
باللَّمـــسِ ِمن ِصفات الَكمال والعياُذ باهلِل َتعاىَل، ســـبحانه وتعاىل عّما َيُقول 

ا َكِبرًيا. الظالمون ُعُلوًّ
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تناقض ما كان عليه أتباع ابن تيمية األوائل 
والوهابية  بنص ابن كثري يف موضوع التربك 

والصاحلني باألنبياء 

لقد جعَل الوهابيُة أكانوا قدماء أو معارصين من شعاراهتم حماربة التربك 
بآثـــار األنبياء والصاحلـــني وليس هلم ذلك، فكل الشـــواهد تدّل عىل عكس 
مـــا يقولون، وانظـــروا كيف يترّبك أتباع ابن تيمية بـــه وبثيابه وبالماء الذي 
ُغِســـل به بعد موته عىل زعمهم كما يروي ذلـــك ابن كثري، فماذا يقولون يا 
ترى؟ وهل يكفروهنم أم يلتمســـون هلم األعذار بأهنـــم كانوا فاقدي الوعي 

والصواب؟ 
يقول ابن كثري ما نصه مع حذف كلمة شيخ اإلسالم اليت سّمى الوهابية 
وأمثاهلـــم هبا ابن تيمية ألنـــه ليس كذلك)1(: » وجلـــس مجاعة عنده – أي 
ابـــن تيمية بعد وفاته يف القلعة - قبل الغســـل وقـــرأوا القرآن وتربكوا برؤيته 
وتقبيله، ثم انرصفوا، ثم حرض مجاعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انرصفن 

واقترصوا عىل من يغسله«.
إىل أن قال: »وخرج النعش به من باب الربيد واشـــتد الزحام وعلت    
األصوات بالبكاء والنحيـــب والرتحم عليه والثناء والدعاء له، وألقى الناس 

عىل نعشه مناديلهم وعمائمهم وثياهبم«.

)1( البداية والنهاية، ابن كثري، 156/14، 157.
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ثم قال: »وأما الرجال َفُحِزروا)1( – أي قُّدَر عددهم - بســـتني ألًفا إىل مائة 
ألـــف إىل أكثـــر من ذلك إىل مائيت ألـــف، ورشب مِجاع المـــاء الذي فضل من 
غسله، واقتسم مجاعة بقية السدر الذي غسل به، ودفع يف اخليط الذي كان فيه 
الزئبق الذي كان يف عنقه بســـبب القمل مائة ومخسون درمهًا، وقيل إن الطاقية 
اليت كانت عىل رأســـه دفع فيها مخســـمائة درهم. وحصـــل يف اجلنازة ضجيج 

وبكاء كثري، وترضع وختمت له ختمات كثرية بالصاحلية وبالبلد« اهـ.
هذا ىشء من تذبذب الوهابية وخمالفتهم لما كان عليه أوائلهم، فما هو 

جواهبم، هذا إن وجدوا جواًبا عند شياطينهم!

ِزُر« اهـ.  ُزُر وحَيْ )1( القام��وس املحيط، الفريوزابادي، مادة ح ز ر: »احلَْزُر: التقديُر كالمحَزرة حَيْ
.479/1
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الذهيّب جييز التربك بآثار النيّب | خالًفا للوهابية

مــــن ضــــالالت الوهابية أهنا اعتــــربت أن »التربك بالقبور حــــرام ونوع من 
الرشك«)1(.

وبالمقابل قال الذهيب )ت 748هـ( تلميذ ابن تيمية يف كتابه )ِسرَي أعالم 
النبالء( ما نصه)2(: »قال عبُد اهلل بُن أمحد: رأيُت أيب يأخُذ َشعرًة من َشعر الّنيّب 
| فيضعها عىل فيه يقّبلها. وأحِسُب أيّن رأيته يضُعها عىل عينه، ويغمُسها يف 
الماء ويرشبُه َيستشفي به. ورأيته أخذ َقْصعَة النيّب | فغسلها يف ُجّب الماء، ثّم 

رِشب فيها، ورأيته يرشُب من ماء زمزَم َيستشفي به، وميسح به يَدْيِه ووجَهه.
قلــــُت )أي الذهيب يقول(: أيــــن المتنّطُع المنكُر عىل أمحــــد؟ وقد ثبت أّن

عبد اهلل سأل أباه عّمن يلَمُس ُرّمانَة ِمنرِب الّنيّب | ومَيَسرُّ احلُجرَة الّنبوّيَة، فقال:  
ال أرى بذلك بأًسا أعاذنا اهللُ وإياكم من رأي اخلوارج ومن البدع« اهـ.

والوّهابية تدافع عن الذهيّب كما تدافع عن ابن تيمية، بل لو قيل هلم: »إن 
الذهيّب انتقد ابَن تيمية يف مسائل« لوجدهَتم يتسابقون إلبراز ُحّب الذهيّب البن 
تيمية، ومن ذلك تروجيهم لرســــالةٍ للذهيب تُسّمى »َزَغل أهل العلم« مدح فيها 

اه شيخ اإلسالم. ابن تيمية يف حنو ثمانية مواضع وَسمَّ
فيا معرش الوّهابية، نفاة التوّسل والترّبك، قد كفانا الذهيبرُّ شيُخكم وتلميُذ 

شيِخكم ابنِ تيميَة ُمؤنَة اجلواب.

)1( الكتاب المسمى فتاوى وأذكار إلحتاف األخيار، ابن باز وابن العثيمني، ص9.
)2( سري أعالم النبالء، الذهيب، ص212.
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 الوهابية يتخّبطون فيكّفرون شيخهم 

ابن قّيم اجلوزية

إنَّ ما ســـنذكره يف هذا البـــاب من خمالفات الوهابيـــة البن قيم اجلوزية 
يف رســـالته الـــيت ألّفها حتت عنوان »مرشوعية زيارة القبـــور« ليس دفاًعا عنه 
وانتصاًرا له، إذ اشـــتهر عنه بعض المســـائل الكفرية اليت أخذها عن شيخه 
الضـــاّل أمحد بن تيمية، وإنما كان اهلـــدف من كّل ذلك بيان حال الوهابية 
الذين كثر ختّبطهم وجهلهم وافرتاؤهم عىل الدين حىت خالفوا مشاخيهم وهم 

يّدعون اّتباعهم، فعجًبا هلم من أدعياء ومريدين مفرتين!
ينكر الوهابية أن يكون األموات يسمعون سالم األحياء عليهم، مستدلنّي 
عىل زعمهـــم بقول اهلل تعـــاىل: چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ)1(، فيقول 
 عبد الرمحٰن بن محاد آل عمر يف كتابه الذي سّماه )الذكرى، نصائح عامة( )2(
ما نصه: »وسماع الميت الوارد إذا صّح خاّص بالسالم عليه، فمن زاد عىل 
الســـالم عىل الميـــت والدعاء له فقد جتاوز احلدَّ وابتـــدع وخالف كتاب اهلل 
وُسنَّة نبيه« اهـ. يف حني أن شيخه ابن قّيم اجلوزية يف رسالته )مرشوعية زيارة 

)1( فاطـــر، 22. الـــرشح الصحيح لآليـــة الكرمية، كما قال أهل التفســـري: »أي هؤالء، من عدم 
إصغائهم إىل ســـمع احلق، بمنزلة من هم قد ماتوا فأقاموا يف قبورهم. فكما أن من مات ال 
ميكـــن أن يقبل منك قول احلق، فكذلك هؤالء، ألهنم أموات القلوب« اهـ. البحر املحيط، 

أبو حيان األندليس، 7/ 295.
)2( الكتاب المسمى الذكرى، نصائح عامة، عبد الرمحٰن بن محاد آل عمر، ص 8. 
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القبـــور()1( خيالفه يف ذلك فيذكر أن ابن عبد الرّب روى عن النيّب | قوله)2(: 
ممُ عليهِ إال ردَّ اهللمُ 

»ما من مس��لمٍ ميرُّ عىل أخيهِ كان يعرفمُهمُ يف الدنيا فيمُس��ّلِ
عليه روَحهمُ حىّت يردَّ عليهِ الس��الَم«، ويعّلق عىل احلديث بقوله: »فهذا نّص 

يف أنه يعرفه بعينه ويرّد عليه السالم« اهـ.
ويف الرســـالة عينها يذكر ابـــن القّيم)3( أن النـــيّب | وقف عىل قتىل بدر 
من المرشكني فناداهم بأســـمائهم: »يا فالنمُ ب��َن فالنٍ، ويا فالنمُ بَن فالنٍ، 
��ا؟« فقال له عمر: ما ختاطب من أقوام  ه��ل وجدتمُم ما وعَدكم ربُّكم حقًّ
، ما أنتم بأس��مَع مِلا أقولمُ منهم،  قد جيفوا؟ فقـــال: »والذي بعثي باحلقِّ

ولكنهم ال يستطيعوَن جواًبا«)4( اهـ.  
ويف الصحيفـــة العارشة يقـــول ابن القّيم: »وقد رشع النـــيّب | ألمته إذا 
سّلموا عىل أهل القبور أن يسّلموا عليهم سالم من خياطبونه فيقول: »السالممُ 
م داَر قوٍم مؤمننَي«، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولوال ذلك لكان  عليكمُ
هذا اخلطاب بمنـزلة خطاب المعدوم واجلماد، والسلف جممعون عىل هذا، 

وقد تواترت اآلثار عنهم بأّن الميت يعرف زيارة احلّي ويستبرش به« اهـ.
ويقول يف الصحيفة عينها ما نصه: »عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال 
رســـول اهلل |: »ما من رجلٍ يزورمُ قرَب أخيهِ وجيلسمُ عنَده إاّل استأنَس به 

وردَّ عليهِ حىت يقوَم« اهـ.

)1( رسالة مرشوعية زيارة القبور، ابن قيم اجلوزية، ص 9.
)2( االستذكار، ابن عبد الرب، 185/1.

)3( رسالة مرشوعية زيارة القبور، ابن قيم اجلوزية، ص 9.
)4( انظر: الكتاب المســـمى زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، 160/3. الروح، 

ابن قيم اجلوزية، 5/1.
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ويف الكتاب المســـّمى )الموت عظاته وأحكامه( للمؤلف الوهايّب حسن 
عيّل عبد احلميد وهو من تالميذ الوهايّب اآلخر المدعو حممد نارص األلبايّن، 
يتنـــاول الموت وأحكامـــه كما ترى الوهابية ال كما جـــاء يف دين اهلل تعاىل، 
عي أن تلقني الميت المســـلم عند دفنه ال يصح  خيالـــف الرشع احلنيف فيدَّ
يف الســـنة)1(، وقد روى احلافظ اللغوّي مرتىض الزبيدّي يف )رشح إحياء علوم 
الدين()2( والطربايّن يف )المعجم الكبري()3( ويف )الدعاء()4( واحلافظ ابن حجر 
العســـقاليّن يف )التلخيص احلبري()5( أن رســـول اهلل | قال: »إذا ماَت أحٌد 
كم ع��ىل رأسِ قرِبهِ  يتمُم الرتاَب عىل ق��رِبهِ، فليقْم أحدمُ م��ن إخوانِكم فس��وَّ
: يا فالنمُ  ، ث��م يقولمُ يبمُ همُ وال جيمُ ث��م ليقْل: يا فالنمُ ابَن فالنَة، فإنه يس��معمُ
 : : ي��ا فالنمُ ابَن فالنَة، فإنهمُ يقولمُ ابَن فالنَة، فإنه يَس��توي قاعًدا، ثم يقولمُ
أرش��ْدنا يرمحَْك اهللمُ، ولكن ال تش��عروَن، فليقْل: اذك��ْر ما خرجَت عليهِ 
، وأنَك رضيَت  همُ ورسولمُهمُ مَن الدنيا ش��هادَة أْن ال إلَه إال اهللمُ وأنَّ حممًدا عبدمُ
ا وبالقرآنِ إماًما، فإنَّ منكًرا ونكرًيا  باهلِل ربًّا وباإلس��الِم ديًنا وبمحمٍد نبيًّ
نا عنَد َمن  : انطلْق بنا، ما يمُقعدمُ يأخذمُ كلُّ واحٍد منهام بيِد صاحِبهِ ويقولمُ
ّجَتهمُ؟« اهـ. فنقول هلـــذا المؤلف: إن كنت أهيا المؤلف جتّل هؤالء  لمُّق��َن حمُ
العلماء والمحّدثني وال تتهمهم يف دينهم وعلمهم الذي أخذوه باإلسناد إىل 
النـــيّب |، فليس لك إال أن ترتاجع عن ضاللـــك وتعود إىل جادة الصواب 

)1( الكتاب المسمى املوت عظاته وأحكامه، حسن عيّل عبد احلميد، ص 36.
)2( إحتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين، مرتىض الزبيدّي، 368/10.

)3( املعجم الكبري، الطربايّن، 287/7، رقم 7907.
)4( الدعاء، الطربايّن، باب ما يقال عند قرب الميت بعدما يدفن، 365/1، رقم 1214.

)5( التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعّي الكبري، ابن حجر، 135/2.
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واحلق. وإال فأنت تطعن هبم وبأقواهلم منطلًقا من قناعتك بأن المســـلمني 
كانـــوا عىل ضالل ورشك حىت ظهور رئيســـك حممد بن عبد الوهاب واحلركة 
الوهابية كما يلهج أعضاء هذه احلركة المبتدعة، وأن ابن قّيم اجلوزية الذي 
تعّده شـــيًخا لإلسالم قد خالفك يف فتواك الشـــاذة هذه يف كتابه )مرشوعية 
زيارة القبور( فيقول يف الصحيفة احلادية والعرشين ما نصه: »ويدّل عىل هذا 
أيًضـــا ما جرى عليه عمل النـــاس قدميًا وإىل اآلن من تلقني الميت يف قربه. 
ولوال أنه يســـمع ذلك وينتفع به مل يكن فيه فائدة وكان عبًثا، وقد ُسِئل عنه 

اإلمام أمحد رمحه اهلل فاستحسنه واحتّج عليه بالعمل« اهـ.
وفيما ييل هـــذا يف الصحيفة عينها يروي ابن القّيـــم ما رواه الطربايّن من 
حديـــث أيب أُمامة من حديث تلقني الميت وعّقـــب عليه بعد ذلك بقوله: 
»فاتصل العمل به )أي بتلقني الميت( يف سائر األمصار واألعصار من غري 

إنكاٍر كاٍف يف العمل به« اهـ. 
وهذا ىشء قليل من ذاك الباب الكبري الذي أثبت فيه ابن القّيم ســـماع 
الميت لمن يزوره من األحياء وعلمه بذلك، خالًفا لِما يّدعيه الوهابية حني 
أنكروا ذلك فخالفوا شـــيخهم واتبعوا شـــياطينهم، ذلك هو تارخيهم حيث 
دأبـــوا عىل حتريف الدين بوضع اآليات واألحاديـــث يف غري موضعها متوهًيا 
وتدجياًل حىت وقعوا يف تناقضاهتم المهلـــكات، وصاروا فرًقا متعّددة ختبط 

خبط عشواء يف ليال ظلماء.

ابن القّيم وقراءة القرآن على امليت:

وأمـــا قراءة القرآن عـــىل الميت وانتفاعه بذلك فهاكـــم حممد بن صالح 
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العثيمني يف كتابه الذي سّماه )فتاوى مهمة لعموم األمة()1( يقول: »القراءة 
عىل القبور غري مرشوعة وهي بدعة – أي ضاللة –« اهـ. 

أما ابن القّيم فيقّر بذلك يف مواضع عديدة من رسالته فيقول ما نصه)2(: 
»وقـــد ذكر عن مجاعة من الســـلف أهنم أوصوا بأن يقـــرأ عند قبورهم وقت 
الدفـــن« اهـ. فهل يكّفر الوهابية شـــيخهم ابن القّيم عـــىل ذلك أم يعرتفون 
جبهلهم وضالهلم؟ وماذا يقولون فيما ذكره ابن القّيم)3( »أن عبد اهلل بن عمر 

أمر أن ُيْقَرأَ عند قربه سورة البقرة« اهـ؟

أقوال العلماء يف جواز قراءة القرآن على امليت:

وإذا أردنـــا ذكر ما قاله العلماء يف ذلـــك ألطلنا، ولكننا نكتفي ببعض ما 
قالـــوه، فقد جاء ما نّصه)4(: »قال الســـيوطّي يف )رشح الصدور(: وأما قراءة 
القرآن عىل القرب فجزم بمرشوعيتها أصحابنا وغريهم، قال الزعفرايّن: سألت 

الشافعّي عن القراءة عند القرب فقال: ال بأس بذلك« اهـ.
ويف هذه المسألة يقول القرطيّب رمحه اهلل ما نصه: »واستدّل بعض علمائنا 
عىل قراءة القرآن عىل القرب حبديث العسيب الرطب الذي شّقه النيّب | اثنني 
ام ما مل يَْيَبَسا«  ّففمُ عنهمُ ثم غرس عىل قرب نصًفا وعىل قرب نصًفا وقال: »لعلَّه خيمُ
رواه الشيخان)5(، ويستفاد من هذا غرس األشجار وقراءة القرآن عىل القبور، 

)1( الكتاب المسمى فتاوى مهمة لعموم األمة، ابن العثيمني، ص 74.
)2( رسالة مرشوعية زيارة القبور، ابن قيم اجلوزية، ص 17.

)3( الكتاب المســـمى ال��روح يف الكالم ع��ىل أرواح األموات واألحياء بالدالئ��ل من الكتاب 
والسنة، ابن قيم اجلوزية، 10/1.

)4( إحتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين، حممد مرتىض الزبيدّي، 369/10.  
 )5( صحيح البخارّي، البخارّي،كتاب الوضوء، باب ما جاء يف غسل البول، 65/1، رقم 218.  =
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وإذا ُخّفف عنهم باألشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن« اهـ.
هذا بعض ما جاء عن الســـلف الصالح رضوان اهلل عليهم، فمن أراد أن 
يســـّمي نفسه بالسلفّي فال بّد أن يتبع الســـلف الصالح يف ما جاءوا به، وإال 
فالعربة ليســـت باالنتساب يا أدعياء السلفية )الوهابية( بل باتباعهم عىل ما 
تعلموه من رســـول اهلل | وصحابته الكرام، احلق بـــنّي والباطل بنّي، وَمن 

ضلَّ فكّل نفس بما كسبت رهينة.
وبالعودة إىل ما قاله ابن القّيم فإنه يف الصحيفة الثامنة عرشة يقول: »وقال 
احلســــن بن الصباح الزعفرايّن: سألُت الشــــافعيَّ عن القراءة عند القرب فقال: 
ال بأس«، ويذكر أيًضا عن الشــــعيّب أنه قال)1(: »كانت األنصار إذا مات هلم 
الميت اختلفوا إىل قربه يقرؤون القرآن« اهـ. وقال الشعيّب كذلك)2(: »وأخربين 
أبو حيىي الناقد قال: سمعت احلسن بن اجلروّي يقول: مررت عىل قرب أخت يل 
فقــــرأت عندها »تبارك« لِما ُيذكر فيها، فجاءين رجل فقال: إين رأيت أختك 

يف المنام تقول: جزى اهلل أبا عيّل خرًيا فقد انتفعت بما قرأ« اهـ. 
فهل تكّفرون الشافعيَّ والشـــعيبَّ والصحابة أهيا الوهابية؟ يكفيكم خزًيا 
أنكم ختالفون قول الرسول |: »اقرأوا يس عىل موتاكمُم«)3(، وأّن ابن القيم 
الذي احتميتم به ترّبأ منكم فذكر هذا احلديث ناقاًل إياه عن الّنســـائّي عن 

= صحيح مسلم، مســـلم، كتاب الطهارة، باب الدليل عىل جناسة البول ووجوب االسترباء 
منه، 166/1، رقم 703.

)1( القراءة عند القبور، أبو بكر بن اخلالل، 8/1، رقم 7.

)2( القراءة عند القبور، أبو بكر بن اخلالل، 8/1، رقم 9.
)3( س��نن أيب داود، أبو داود، كتـــاب اجلنائز، باب القراءة عند الميت، 160/3، رقم 3123. 

مسند أمحد، أمحد، مسند معقل بن يسار، 26/5، رقم 20316. وغريمها.
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معقل بن يســـار ريض اهلل عنه، ويقول – أي ابن القيم - يف هذه الرسالة)1(: 
»كان رجـــل جييء إىل قرب أمه يوَم اجلمعة فيقرأ ســـورة يس ثم قال: اللهّم إن 
كنَت قســـمَت هلذه الســـورة ثواًبا فاجعله يف أهل هذه المقابر. فلّما كان يف 
اجلمعـــة اليت تليها جـــاءت امرأة فقالت: أنت فالن بـــن فالن؟ فقال: نعم، 
قالت: إن بنًتا يل ماتت فرأيتها يف النوم جالســـة عىل شفري قربها فقلت: ما 
أجلسكِ ها هنا؟ فقالت: إن فالن ابن فالنة جاء إىل قرب أُّمه فقرأ سورة يس 

وجعل ثواهبا ألهل القبور َفُغِفَر لنا« اهـ.
همُ إاّل من  وإن مل يكن إال حديث النيّب |: »إذا ماَت اإلنسانمُ انقطَع عملمُ
«)2( لكفانا  ث��الثٍ: صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ يمُْنَتَفعمُ بهِ أو ول��ٍد صالحٍ يدعمُو لهمُ
المؤنـــة يف إثبات انتفاع الميت بدعاء األحياء وقراءهتم للقرآن، وإال فكيف 
ينتفع الميت يف قربه بولده الصالح؟ إنه الثواب الذي يصله وهو يف قربه وقد 
يكون سبًبا يف رفع العذاب عنه يف القرب حني انقطاع عمله التكليفّي يف الدنيا 

من صالة وصيام وغريه.
ومـــا يزعمه الوهابية من أن اإلمـــام أمحد بن حنبل ريض اهلل عنه قال: إن 
القراءة عند القرب بدعة. فقد رّد عليهم شـــيخهم ابن القّيم، الذي روى)3( يف 
الصحيفة الســـابعة عرشة من الرســـالة عن اخلالل عن احلسن بن أمحد الوراق 
عن عيّل بن موىس احلداد أنه قال: »كنت مع أمحد بن حنبل وحممد بن قدامة 
اجلوهـــرّي يف جنازة، فلّمـــا ُدِفَن الميت جلس رجل رضيـــر يقرأ عند القرب، 

)1( رسالة مرشوعية زيارة القبور، ابن قيم اجلوزية، ص 18.
)2( س��نن الرتمذّي، الرتمذّي، 660/3، رقم 1376. س��نن النسايّئ، النسائّي، 251/6، رقم 

.3651
)3( رسالة مرشوعية زيارة القبور، ابن قيم اجلوزية، ص 17.
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فقال له أمحد: يا هذا إن القرآن عند القرب بدعة. فلّما خرجنا من المقابر قال 
حممد بن قدامة ألمحد بن حنبل: يا أبا عبد اهلل ما تقول يف مبرّش احلليّب؟ قال: 
 ثقة، قال: كتبت عنه شـــيًئا؟ قال: نعم، قال: فأخربين مبرش عن عبد الرمحٰن
ابـــن العالء بن اللجالج عن أبيه أنه أوىص إذا ُدِفَن أن يقرأ عند رأســـه بفاحتة 
البقرة وخامتتها، وقال: ســـمعت ابن عمر يـــويص بذلك، فقال أمحد: فارجع 

وقل للرجل يقرأ« اهـ.
وإذا تبـــادر إىل ذهن أحد الناس هذا الســـؤال: مِلَ يتناقض الوهابية فيما 
بينهم؟ فليعلم أن اجلواب واضح ال يعرتيه أثر من الشك: ألهنم ال يستندون 

إىل احلّق بل إىل األهواء. 
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 الوهابية يتخّبطون فيكّفرون شيخهم 

حممد بن عبد الوهاب

لن نكون مبالغني إن قلنا إن الوهابيني الذين اســـتقوا آراءهم الفاسدة من 
زعيمهـــم وإمامهم حممد بن عبد الوهاب هم بعيـــدون كّل البعد عن احلق 

ومنهج السلف الصالح، عىل الرغم من ادعائهم الكاذب أهنم »سلفيون«.
وهـــم أيًضا خيالفـــون دون أن يدروا بعًضا من مبـــادئ زعيمهم، هذا ما 
ستكتشـــفه أهيا القارئ من خالل استعراضنا لبعض ما جاء يف كتاب حممد 
ابـــن عبد الوهاب )أحكام متين الموت( وسيكتشـــفه أتباعه المهووســـون به 
واهلائمون حببه، ولكن هل تراهم سيصغون إىل احلق، أم يراوغون كعادهتم؟!
يـــروي حممد بن عبـــد الوهاب يف هذا الكتاب)1(، الـــذي ُكِتَب عليه أنه 
من تصحيح عبد الرمحٰن السدحان وعبد اهلل بن عبد الرمحٰن جربين، حديث 
مســـلم)2( عن أنس عن النيّب | أنه وقف عـــىل قتىل بدر فقال: »يا فالنمُ بَن 
ا؟ فإين قد  ممُ اهللمُ ورسولمُهمُ حقًّ فالنٍ، ويا فالنمُ بَن فالنٍ، هل وجدتمُم ما وعدكمُ
ا«. قال عمر: يا رسول اهلل، كيف تكلم أجساًدا ال  وجدتمُ ما وعدين اهللمُ حقًّ
أرواح فيها؟ قال: »ما أنتم بأسمَع مِلا أقولمُ منهم غرَي أنم ال يستطيعوَن أن 

)1( الكتاب المسمى أحكام متي املوت، حممد بن عبد الوهاب، ص15.
)2( صحيح مس��لم، مســـلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من اجلنة أو 

النار عليه وإثبات عذاب القرب والتعوذ منه، 163/8، رقم 7402.
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وا عيلَّ شيًئا« اهـ. فهذا ترصيح من زعيم الوهابية بمخالفتهم ألحاديث  يردُّ
النيّب | يف إنكارهم ردَّ روح الميت إىل جسده يف قربه.

إنه لعجب عجاب أن تنتســـب هذه الفرقة إىل ابن عبد الوهاب وختالف 
ما ذكره يف هذا الكتاب، فها هو يذكر أيًضا يف الصحيفة التاســـعة عرشة ما 
نصه: »أخـــرج الطربايّن)1( عن أيب أمامة عن رســـول اهلل | قال: »إذا ماَت 
كم عىل رأسِ قرِبهِ  يتمُم الرتاَب عىل قرِبهِ، فليقْم أحدمُ أحٌد من إخوانِكم فسوَّ
: يا فالنمُ  ، ث��م يقولمُ يبمُ همُ وال جيمُ ث��م ليقْل: يا فالنمُ ابَن فالنَة، فإنه يس��معمُ
 : : ي��ا فالنمُ ابَن فالنَة، فإنهمُ يقولمُ ابَن فالنَة، فإنه يَس��توي قاعًدا، ثم يقولمُ

أرشْدنا يرمحَْك اهللمُ، ولكن ال تشعروَن« احلديث. اهـ.
وانظر أهيا المنصف إىل حممد بن عبد الوهاب كيف يذكر من األدلة ما 
يثبت التناقض بينه وبني أتباعه، فهاكه يقول ما نصه)2(: »أخرج مسلم عن 
أنس أن النيّب | ليلَة أرُسَي به مرَّ بموىس | وهو قائم يصيّل يف قربه« اهـ.
 وانظر إليه يروي عن أيب نعيم عن جبري أنه قال: »أنا، واهلِل الذي ال إله إال هو،

أدخلـــُت ثابًتا الُبنايّن يف حلده، ومعي محيد الطويل، فلّما ســـّوينا عليه اللَِّبن 
سقطت لَِبنة، فإذا أنا به يصيّل يف قربه« اهـ. 

ولـــوال أن يضيـــق المقام عن ذكر ما احتّج به حممـــد بن عبد الوهاب يف 
بيان أن الروح تَُرّد إىل جسد الميت يف قربه لفعلُت، ولكين أكتفي بذلك لعّل 
مريـــد احلّق يكتفي ويزداد يقيًنا بَِدَجل هـــؤالء الذين يكّذبون ما ثبت عن 
خري األنام عليه أفضل الصالة والســـالم، فقد روى البيهقّي يف سننه يف جزء 

)1( املعجم الكبري، الطربايّن، 287،286/7، رقم 7905.
)2( الكتاب المسمى أحكام متّي املوت، حممد بن عبد الوهاب، ص 40.
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»حياة األنبياء«)1( واحلافظ ابن حجر العســـقاليّن يف فتح الباري)2(، عن أنس 
ريض اهلل عنه عن الرســـول األعظم | أنه قال: »األنبي��اءمُ أحياءٌ يف قبوِرهم 

يمُصّلوَن«)3(. 
حممد بن عبد الوهاب وخروج املوتى: 

إن هــــؤالء الوهابية ينكرون خروج بعض الموتى مــــن أنبياء وغريهم من 
قبورهــــم! وقد أثبت زعيمهــــم ابن عبد الوهاب يف كتابه هــــذا، إذ نقل عن 
ابــــن ســــريين، وعن الرتمــــذّي)4( وابن ماجــــه)5( أن النيّب | قــــال: »إذا َويِلَ 
، فإنم ي��زتاوروَن يف قبوِره��م«. وذكر ابن ك��م أخاهمُ فْليمُحس��ْن كفَنهمُ أحدمُ

عبد الوهاب)6( أيًضا يف هذا الكتاب عن أيب الشيخ عن قيس بن قبيصة مرفوًعا  
أنه | ُسِئل: يا رسول اهلل، وهل يتكّلم الموتى؟ قال: »نعم ويزتاوروَن« اهـ.
فمـــاذا تقولون أهيا الوهابية يف شـــيخكم الذي خالفكـــم يف هذا الكتاب 
يف الكثري من اعتقاداتكم الســـخيفة؟ وقولوا لنا كيف يزتاور أهل القبور من 
المسلمني؟ أال خيرجون من قبورهم؟ وكيف التقى النيّب حممد | ليلَة اإلرساء 
والمعـــراج باألنبياء وصىّل هبم إماًما؟ وكيف التقى ببعضهم يف الســـماوات 

)1( حياة األنبياء بعد وفاهتم، البيهقّي، ص 27، 28.
)2( فتح الباري، ابن حجر، 487/6.

)3( مسند الزبار، الزبار، 299/13. مسند أيب يعىل، أبو يعىل، 147/6. 
)4( س��نن الرتمذّي، الرتمذّي، 320/3، رقم 995. بـــدون لفظ »فإنم يزتاوروَن يف قبوِرهم« 
الذي هو موجود يف ش��عب اإلمي��ان، البيهقّي، باب يف الصالة عىل من مات من أهل القبلة، 
458/11، رقـــم 8830. مصنف عب��د الرزاق، عبد الرزاق الصنعـــاين، باب ذكر الكفن 

والفساطيط، 431/3، رقم 6208. 
)5( سنن ابن ماجه، ابن ماجه، 454/2، رقم 1474.

)6( الكتاب المسمى أحكام متّي املوت، حممد بن عبد الوهاب، ص 66.
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الســـبع، ومنهم سيدنا موىس عليه الصالة والسالم الذي طلب منه أن يدعَو 
اهلَل أن خيّفف عن أمته عدد الصلوات حىت صارت مخًســـا ثواهبا خبمســـني؟ 

احلق بنّيٌ ومن أعرض فكل نفس بما كسبت رهينة.

حممد بن عبد الوهاب وقراءة القرآن على امليت:

حيرم الوهابيون قراءة القرآن عند قبور أموات المسلمني وقراءة سورة يس 
بعد دفن الميت المســـلم، ومن أشـــنع كتبهم كتاب أسموه )الموت عظاته 
وأحكامـــه(، وفيه يقولون)1(: »وال يرشع قـــراءة الفاحتة يف المقابر أو غريها« 

اهـ.
عالم تنسبون أنفســـكم أهيا الوهابية إىل ابن عبد الوهاب وقد أنكرتم أن 
ينفع األموات غريهم؟ وزعيمكم النجدّي ذكر يف هذا الكتاب يف الصحيفة 
اخلامسة واخلمسني خالف ما تّدعون، فقد أثبت نفع بعض األموات لبعض 
األحياء، ويف الصحيفة اخلامسة والسبعني من الكتاب ما نصه: »أخرج سعد 
الزجنـــايّن)2( عن أيب هريرة مرفوًعـــا )أي إىل النيّب(: »من دخل املقابَر ثم قرأ 
فاحت��َة الكت��ابِ وچٱ  ٻ  ٻٻچ)3( و چژ  ڑچ  )4( ثم 
ق��ال: إين جعلتمُ ثواَب ما قرأتمُ ألهلِ املقاب��ِر من املؤمننَي واملؤمناتِ، 

)1( الكتاب المسمى املوت عظاته وأحكامه، عيل حسن عيل عبد احلميد، ص40.
)2( سعد بن عيّل بن حممد بن عيّل بن احلسني الزجنايّن، الصويّف، أبو القاسم ت 471 هـ. قال أبو 
سعد: كان سعد حافًظا متقًنا، ثقة، ورًعا، كثري العبادة، صاحب كرامات وآيات، وإذا خرج 
إىل احلرم خيلو المطاف، ويقّبلون يده أكثر مما يقّبلون احلجر األســـود. تويف وله تســـعون عاًما. 

سري أعالم النبالء، الذهيّب، 388/18.
)3( اإلخالص، 1.

)4( التكاثر، 1.
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كانوا شفعاَء لهمُ إىل اهلِل تعاىل« اهـ.
تأمـــل يا طالب احلق كيف أقّر ابن عبـــد الوهاب جبواز قراءة القرآن عىل 
الميت يف حني أنك جتد أتباعه يتجّرأون عىل إنكار ذلك، دلياًل عىل تشـــتتهم 
وترشذمهـــم، وأهنم أوزاع متفرقون يقيســـون بعقوهلم ويدلـــون بآرائهم، وال 

حيتكمون إىل الرشع.
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ابن عبد الوهاب جيّوز التوسل واالستغاثة 
بالصاحلني والوهابية حيرمونه

جاء يف الصحيفة الســـتني من كتاب )أحـــكام متين الموت( عن حممد بن 
عبد الوهاب ما يثبت أنه جيزي التوســـل واالســـتغاثة بالصاحلني، خالف ما 
م، فقد  يّدعيه المنتســـبون إليه من أن ذلك كفر ورشك والعياذ باهلل كما تقدَّ
جـــاء يف الكتاب ما نصه: »والبن أيب الدنيا عن زيد بن أســـلم قال: كان يف 
بـــين إرسائيل رجل قد اعزتل النـــاس يف كهف جبل، وكان أهـــل زمانه إذا 
قحطوا اســـتغاثوا به، فدعا اهلل فســـقاهم...« فلينظر المنصف وليقارن بني 
قـــول الوهابية وقـــول زعيمهم، يف حني أنه ال مناص هلـــم من االعرتاف بما 
قاله يف هذا الكتاب، فهو موجود يف المكتبة السعودية بالرياض حتت الرقم 
86/771 وتـــوىل مقابلته عىل هذه النســـخة كّل من عبـــد الرمحٰن بن حممد 

السدحان وعبد اهلل بن عبد الرمحٰن جربين.
وإذا أردت احلـــّق يا طالـــب احلّق فانظر يف الكتاب الـــذي ألفه أمحد بن 
تيمية احلّرايّن حتت اســـم )قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة(، فهاكه يف هذا 
الكتاب يقول ما نصه)1(: »يروى عن ابن أيب الدنيا يف كتاب )جمابو الدعوة( 
قوله: »جاء رجل إىل عبد الملك بن سعيد بن أجبر)2( فجّس بطنه فقال: بك 

)1( الكتاب المسمى قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة، ابن تيمية، ص 109.
)2( عبد الملك بن ســـعيد بن حيان بن أجبر اهلمـــدايّن، ويقال: الكنايّن، الكويّف، والد عبد الرمحٰن 
 ابن عبد الملك بن أجبر. روى عن: عامر بن رشاحيل الشعيّب، وأيب الطفيل عامر بن واثلة =
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داء ال يربأ! قال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال: فتحّول الرجل فقال: اهلل اهلل ريب 
ال أرشك به شيًئا، اللهم إين أتوّجه إليك بنبّيك حممد نيّب الرمحة، | تسليًما، 
يـــا حممد إين أتوّجه بك إىل رّبـــك وريب يرمحين مِمّا يب، قال: فجسَّ بطنه فقال: 

قد برئَت ما بك علة« اهـ. كما تقّدم.

ويف الصحيفـــة عينها يعّلق ابن تيمية عىل هذه الرواية بقوله: »قلُت فهذا 
الدعاء وحنوه قد ُروَِي أنه دعا به السلف ونُِقل عن أمحد بن حنبل يف منسك 
المروذّي التوســـّل بالنيّب | يف الدعاء« اهـ. فهل يكفيكم هذا أهيا الوهابية 

لبيان بأّن َمْن تسّمونه »شيخ اإلسالم« قد كّفرمتوه دون أن تدروا.

هذا مع اإلشـــارة إىل أن ابن تيمية نفسه هو أول من ابتدع حتريم التوسل 
إال باحلّي احلارض، وذلك يف بعض مؤلفاته، واحلّق هو جواز التوّسل باألنبياء 

والصاحلني كما قامت عىل ذلك األدلّة الرشعية.

ابن عبد الوهاب جييز التوسل باألنبياء والصاحلني عند القبور:

ومما يقطع الشّك باليقني ما جاء يف اجلزء الثاين من كتاب )تاريخ جند(   
لمؤلّفه حســـني بن غنام، حيث تضمن هذا اجلزء رســـائل لمحمد بن عبد 
الوهاب، ذكر جتويزه أن يتوّســـل الداعي عند القرب باألنبياء أو المرســـلني أو 
الصاحلني فيقول ما نصه)1(: »يقول يف دعائه: أسألك بنبّيك أو بالمرسلني أو 

= اللييّث، وعكرمة موىل ابن عباس. وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: سألت أيب عن ابن أجبر، 
فقال: بخٍ ثقة. وقال سفيان: حدثنا من مل تر عيناك مثله: ابن أجبر. روى له مسلم، وأبو داود، 

والرتمذّي، والنسائّي. هتذيب الكامل، المّزّي، 313/18، رقم 3529.
)1( تاريخ جند، حسني بن غنام، ص 322.
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بعبادك الصاحلني« اهـ. فهاّل ارعويتم)1( يا نفاة التوّسل عن تكفري المسلمني 
ك هبم،  الذين يقصدون قبـــور الصاحلني بقصد الدعاء إىل اهلل عندهم والتربرُّ
م، يف  لقـــد جتّرأتم وختطيتم شـــيخكم النجدّي يف تكفري المســـلمني كما تقدَّ
حني أن ابن عبد الوّهاب تطّرق)2( إىل الكالم عىل الصالة عند القرب أو قصده 
ألجل الدعاء، معّلًقا عىل ذلك بقوله: »فكذاك ال أعلمه يصل إىل ذلك« اهـ. 

أي ال يعلمه يصل إىل الرشك.

البدعة:

أفـــىت المفيت العام للوهابيـــة المدعو عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشـــيخ، 
وهو من أكرب الدعاة للوهابية، بفتًوى ما أنزل اهلل هبا من ســـلطان يف حترميه 
االحتفـــال بالمولد النبـــوي الرشيف، فقال: »إن االحتفـــال بالمولد النبوي 

بدعة ال أصل هلا«)3(.
وموضوع البدعة هذا تناوله ابن عبد الوهاب يف كتابه المســـمى )أحكام 
متيّن الموت(، وليعلـــم المنصف أن الوهابية الذين يذّمون باإلطالق كّل ما 
أُْحِدث بعد النيّب | قد افـــرتوا عىل الدين، وخالفوا زعيمهم حيث جاء يف 
الكتـــاب)4( يف ما رواه صاحبه عن مســـلم)5( عن جرير حديث: »َمْن َس��نَّ 

)1( القام��وس املحيط، الفريوزابادي، مـــادة ر ع و: »االرِْعواُء والررُّْعيا بالضم: النرُّزوُع عن اجلَْهلِ 
وُحْسُن الررُّجوع عنه وَقد ارَْعَوى« اهـ. 1663/1.

)2( تاريخ جند، حسني بن غنام، ص 323.
)3( صحيفة املدينة السعودية، تاريخ الفتوى: 1431/3/12هـ.

)4( الكتاب المسمى أحكام متّي املوت، حممد بن عبد الوهاب، ص73.
)5( صحيح مس��لم، مســـلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى 

أو ضاللة، 61/8، رقم 6975.
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ِتَب َلهمُ ِمْثلمُ أَْج��ِر َمْن َعِمَل هِبَا  ِمَل هِبَا َبْعَدهمُ كمُ ًة َحَس��َنًة َفعمُ ��نَّ ِف اإِلْس��الِم سمُ
ِمَل هِبَا  َئًة َفعمُ ًة َسّيِ ��نَّ ءٌ، َوَمْن َس��نَّ ِف اإِلْس��الِم سمُ وِرِهْم ىَشْ صمُ ِمْن أمُجمُ َوال يَْنقمُ
ءٌ«  صمُ ِم��ْن أَْوَزاِرِهْم ىَشْ ِت��َب َعَلْيهِ ِمْثلمُ ِوْزِر َم��ْن َعِمَل هِبَا، َوال يَْنقمُ َبْع��َدهمُ كمُ
اهــــ. ويقول ابن عبد الوهاب)1(: »وللدارمّي يف مســـنده)2( عن ابن مســـعود 
قـــال: »أربٌع يمُعطاها الرج��لمُ بعَد موتِهِ: ثلثمُ ماِل��هِ إذا كان فيه قبَل ذلك 
ها  هلل مطيًعا، والولدمُ الصالحمُ يدعو له من بعِد موتِهِ، والس��نةمُ احلس��نةمُ يسنُّ

الرجلمُ فيمُعَملمُ هبا بعَد موتِهِ، واملائةمُ إذا شفعمُوا للرجلِ شفعوا فيهِ« اهـ.
فما عىس المعاند أن يقول يف هذا إال أن يســـلم، وقد ورد عن أيب داود يف 
سننه)3( يف كتاب الصالة عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهما أنه كان يزيد 

يف التشّهد »وحده ال رشيك له« ويقول: »أنا زدهتا« اهـ.
وروى البيهقّي يف )مناقب اإلمام الشـــافعّي()4( بإسناده إىل الشافعّي ريض 
اهلل عنه أنه قال: »المحدثات من األمور رضبان...« إىل أن قال: »والثانية ما 
أُحِدث من اخلـــري ال خالف فيه لواحد من هذا، وهذه حمدثة غري مذمومة« 
وروى ذلك الســـيوطّي أيًضا يف كتابه )احلاوي للفتاوى()5( فحسبنا من احلّق 

بيانه، وأما َمن ضلَّ فال يلومنَّ إال نفسه وكّل نفس بما كسبت رهينة.
كيف ســـّولت لكم أنفســـكم يا أتبـــاع ابن عبد الوهـــاب أن تنكروا عىل 
َمن وقف عند قرب المســـلم ليقرأ ســـورة يس، عاماًل بقول الرســـول الكريم 

)1( الكتاب المسمى أحكام متّي املوت، حممد بن عبد الوهاب، ص75.
)2( مسند الدارمّي، الدارمّي، 142/1، رقم 517.

)3( سنن أيب داود، أبو داود، 367/1.
)4( مناقب اإلمام الشافعّي، البيهقّي، 469/1.

)5( احلاوي للفتاوى، السيوطّي، 185/1.
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عليه أفضل الصالة وأتّم التســـليم: »اقرأوا ي��س عىل موتاكمُم«)1(. إن كنتم 
تظنـــون أنكم عىل حّق يف ذلك َفِبَم حتكمون عىل زعيمكم النجدّي حني قال 
يف كتابه المســـمى )أحكام متـــيّن الموت( ما نصه)2(: »وأخـــرج عبد العزيز 
صاحب اخلالل بســـنده عن أنس مرفوًعا)3(: »َمن دخل املقابَر فقرأَ س��ورَة 
ي��س، خّفف اهللمُ عنهم وكان له بعدِد َمن فيها حس��ناٌت«« اهـ. إنكم أهيا 
الوهابيـــون أمام أمرين ال ثالـــث هلما: إما أن حتكموا عىل أنفســـكم باجلهل 
والضالل وخمالفة القرآن والســـنة واألمة، وإما أن حتكموا بذلك عىل شيخكم 
الـــذي يروي يف الكتاب عينه مستحســـًنا له)4( عـــن أيب هريرة ريض اهلل عنه 

عـــن النيّب | قولـــه)5(: »َمن دخَل املقاب��َر ثم قرأَ فاحت��َة الكتابِ وچ ٱ  
ٻ  ٻ ٻچ)6( چژ  ڑچ)7(«. ثم قال: »إين جعلتمُ ثواَب 
ما ق��رأتمُ ألهلِ املقابِر مَن املؤمننَي واملؤمناتِ، كانوا ش��فعاَء لهمُ إىل اهلِل 

تعاىل«« اهـ.  

)1( معرفة السنن واآلثار، البيهقّي، كتاب اجلنائز، باب إغماض الميت، 120/3، رقم 2056.
)2( الكتاب المسمى أحكام متّي املوت، حممد بن عبد الوهاب، ص75.

)3( تفسري القرطيّب، القرطيّب، تفسري سورة يس، 3/15.
)4( الكتاب المسمى أحكام متّي املوت، حممد بن عبد الوهاب، ص75.
)5( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، ُماّل عيل القاري، 464/17.

)6( اإلخالص، 1.
)7( التكاثر، 1.
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 السادة األشاعرة: الوهابية تبغضهم
وابن تيمية ميدحهم

من المعروف شــــدة بغض الوهابية لمشايخ األشاعرة وتالميذهم وكل من 
ينتسب هلم، وقد وصل هبم كرههم األعمى لألشاعرة مع أهنم أُسود أهل السنة 

إىل شتمهم ولعنهم علًنا، والعياذ باهلل تعاىل.
الوهابية تكفر ملياًرا ونصف ملياٍر من المســــلمني األشاعرة والماتريدية 
كما يقول حممد بن صالح الفوزان)1(: »األشاعرة والماتريدية تالميذ اجلهمية 

والمعزتلة وأفراخ المعطلة« اهـ.
ا يف مدارســــهم وصفوا  ويف كتاهبــــم المســــمى )التوحيد( )2( المقرر رســــميًّ
األشاعرة والماتريدية بالرشك، وقالوا عن المرشكني األوائل: »فهؤالء المرشكون 

هم سلف اجلهمية والمعزتلة واألشاعرة« اهـ.
وقد قال أحد مشايخ الوهابية وهو جارس احلجازّي يف رشيط مسجل بصوته 
عىل موقعهم يف اإلنرتنت: »صالح الدين األيويّب كان أشــــعريًّا يف االعتقاد وهو 
ضــــاّل!« اهـ. وقال: »إن الســــالطني العثمانيني كانوا حيثــــون الناس عىل عبادة 
القبــــور!« اهـــــ. ولقد كان تكفريه هلم ألهنــــم ماتريدية وهــــذا ينعطف تكفرًيا 

)1( الكتاب المســـمى التوحيد وإثبات صفات الرب عّز وجّل، حممد بن إســـحاق بن خزمية، 
صالح بن فوزان، المقدمة.

)2( الكتاب المســـمى التوحيد، صالح بن فوزان، المرحلة الثانوية، الصف األول، وزارة الرتبية 
والتعليم، المملكة العربية السعودية، 1424هـ، ص66 ، 67.
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للســــلطان حممد الفاتح الماتريدّي وهبذا يكونون معارضني للرسول | الذي 
ها وَلنعَم اجليشمُ  ورد عنه أنه قال: »َلتمُفتَحنَّ القس��طنطينيةمُ، فلِنعَم األمريمُ أمريمُ
« أخرجــــه اإلمام أمحد يف مســــنده)1(، واحلاكم يف المســــتدرك)2(  ذل��َك اجليشمُ
وصّححه ووافقه الذهيّب عىل تصحيحه، والذي فتحها هو السلطان حممد الفاتح 

الماتريدّي ريض اهلل عنه.
ويف الكتاب المســــمى )فتاوى يف العقيدة()3( يقول ابن باز عن المستغيثني 
والمتوسلني باألنبياء واألولياء: »مرشكون كفرة ال جتوز مناكحتهم وال دخوهلم 
المسجد احلرام وال معاملتهم معاملة المسلمني ولو ادعوا اجلهل وال يلتفت إىل 

كوهنم جهااًل، بل جيب أن يعاملوا معاملة الكفار« اهـ.
وقد جهل هؤالء المتخبطون - أو جتاهلوا واهلل أعلم بالصواب - أن شيخهم 

ابن تيمية احلّرايّن مدح األشاعرة وجيّلهم بل ونعتهم بأهنم أئمة أصول الدين.
ففي كتابه المسمى )جمموع الفتاوى( )4( يقول ابن تيمية: »وأما لعن العلماء 
ألئمة األشــــعرية فمن لعنهم ُعزر - أي سجن ورضب وأهني -  وعادت اللعنة 
عليه، فمن لعن من ليس أهاًل  للعنة، وقعت اللعنة عليه، والعلماء أنصار فروع 

الدين، واألشعرية أنصار أصول الدين« اهـ.
فأيــــش هذا اجلهل الواضح والتناقض الفاضــــح؟! فماذا عىس الوهابية أن 
يفعلوا بأنفســــهم؟ يعّزرون أنفسهم ومفاتيهم؟ أم يكّفرون شيخهم؟ والتكفري 

أهون عليهم من رشب الماء... أم ميكثون عىل عنادهم وتعنتهم؟

)1( مسند أمحد، أمحد بن حنبل، حديث برش بن سحيم ريض اهلل عنه، 335/4، رقم 18977.
)2( املستدرك، احلاكم، كتاب الفتن والمالحم، 468/4، رقم 8300.

)3( فتاوى يف العقيدة، ابن باز، ما يسمى رسائل إرشادية لرئاسة احلرس الوطيّن، ص13.
)4( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 15/4.
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 ختبط الوهابية يف ما بينهم 
يف نسبة املكان إىل اهلل والعياذ باهلل تعاىل

هل تعلم أن الوهايّب المجســـم ابن باز)1( يعتقد بأن اهلل جســـم وأنه فوق 
العرش فوقية ذات والعياذ باهلل من التشبيه والتجسيم والكفر. 

وهل تعلم أنه من ختبط الوهابية المجسمة فإهنم لما اعتقدوا أن اهلل جسم 
صاروا يبحثون له عن مكان فانقســـموا إىل عدة فرق، فقال بعض الوهابية: 
هو يف الســـماء متسًكا بظاهر رواية من روايات حديث اجلارية، وقال بعض 
الوهابيـــة: بل جيلس عـــىل العرش كما يف كتاب ابن تيميـــة  احلراين )جمموع 
الفتـــاوى(، والوهابية تطبعه وتنرشه راضية بما فيـــه، وقال بعض الوهابية: 
اســـتقر عىل العرش. كما يف الكتاب المســـمى )نظـــرات وتعقيبات(، وقال 
بعضهـــم: ال، بل هو فوق العرش ليس عىل العرش. وهذا قول لأللبايّن، فقد 
قال: هو فوق العرش بال مكان. وكالم األلبايّن مسجل وموجود عندنا، وقال 
بعض الوهابيـــة: هو عىل الكريّس كما ذكر حفيد قرن الشـــيطان يف الكتاب 
المســـمى )فتح المجيد(، وقال بعض الوهابية: إن اهلل يسكن اجلنة. كما يف 
الكتاب المســـمى )معارج القبول( حلافظ حكمـــي)2(، هذه نبذة عن ختبط 
المجســـمة التائهني. وأما المســـلمون فقد أمجعوا عـــىل أن اهلل تعاىل ال حيويه 

)1( المسماة جملة احلج، ابن باز، السنة 49، 1451هـ.
)2( الكتـــاب المســـمى معارج القبول برشح س��ّلم األصول إىل علم األص��ول، حافظ حكمّي، 

.297/1
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مـــكان وال جيري عليه زمان. كمـــا ذكر اإلمام أبو منصور البغدادّي شـــيخ 
احلافـــظ البيهقّي يف كتابـــه )الَفْرق بني الِفَرق()1( وكمـــا ذكر تلميذه احلافظ 
البيهقّي يف كتابه )األســـماء والصفات()2( وكما ذكر تلميذ احلافظ البيهقّي 

إمام احلرمني اجلوييّن يف كتابه )اإلرشاد()3(.
وال خيفـــى أن عقيدة أهل الســـنَّة واجلماعة هـــي أن اهلل تعاىل موجود بال 
مكان، فقبل خلق المـــكان كان اهلل موجوًدا بال مكان، وبعد أن خلقه، اهلل 
تعـــاىل ال يتغريَّ عما كان فهو موجود قبـــل خلق المكان بال مكان، وبعد أن 

خلقه موجود بال مكان.
أما الوهابية المجســـمة المشبهة فإهنم يتخبطون، فمنهم من يقول: قبل 
خلق المكان كان اهلل موجوًدا بال مكان، ومنهم من يقول: قبل خلق المكان 
كان اهلل يف ســـحاب وهذا كفر وضالل، ومنهم من يتخبط ال يدري جواًبا! 

فهل تؤخذ العقيدة ممن يتخّبطون؟
أما ابن باز المشّبه المجّسم فيسأله المذيع قائاًل: »هناك سائل قال: ورد 
يف كتاب )العقيدة الواسطية( ص 88: سأل سائل رسوَل اهلل |: أين كان 
رّبنا قبل أن خيلق الســـماوات واألرض؟ فأجاب: »بأنـــه كان يف َعَماء...« 

احلديث)4(. ما معىن هذا احلديث؟

)1( الفرق بني الفرق، أبو منصور البغدادّي، ص 333.
)2( األسامء والصفات، البيهقّي، ص 506.

)3( اإلرشاد إىل قواطع األدلة، اجلوييّن، ص 53.
)4( مس��ند أمحد، أمحد، 11/4، رقم 16233. س��نن ابن ماجه، ابن ماجه، 125/1، رقم 182. 
صحيح ابن حبان، ابن حبان، 9/14، رقم 6140. »عن وكيع بن ُحُدٍس، عن عّمه أيب َرِزين، 
 قال: قلت: يا رسول اهلل، أين كان رّبنا قبل أن خيلق خلقه؟ قال: »كان يف عامٍء، ما حتَتهمُ هواءٌ، =
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فأجاب ابن باز المجّســـم: »هذا احلديث معناه أنه – أي اهلل عىل زعمه 
– كان يف سحاب، قال العلماء: الَعَماء السحاب، قال بعضهم: غليظ، وقال 
بعضهـــم: رقيق، واهلل جّل وعال له صفات الكمـــال من كّل الوجوه، ومنـزه 

عن صفات النقص والعيب... هذا معناه إن صّح« اهـ.
وأما المشـــّبه عبد الرمحٰن دمشقية فيقول سائاًل نفسه: »أين كان اهلل قبل 
خلـــق اخللق؟ إذا أنا قلت لك: ما بعرف! بتجاوبين؟ .. بتعطيين علم واّل ما 
عندك علم؟ هل بتســـأل الســـؤال عىل علم عندك باجلواب واَل أل؟ بتسمح 
جتاوبين عىل الســـؤال هيدا؟ واَل مش بتســـمح بّدي إستفصل؟ اجلواب عىل 
هذا السؤال حيتاج إىل تفصيل، هل عندك علم تفيدنا به؟ إذا قلت لك: ما 
عنـــدي علم، واَل ما عندك علم إنَت كمان؟ فـــإذا ما كان عندك علم ليش 
تسألين عن يش ما عندك علم فيه!؟ هاه. يعين هل تسأل سؤال َمن يريد أن 
يتعّلم واّل .. ما َحْيجاوبين، حننا .. ربنا أخربنا أنه اســـتوى وأنه يف الســـماء! 
لكنه ما أخربنا وين كان قبل ذلك! هاه، أيوة، أنا أعتقد أن اهلل ما أخربنا، إذا 

عندك دليل أن اهلل أخربنا ممنون عينك ممنون عينك!« اهـ.    

��همُ عىل املاِء« اهـ. قال ابن األثـــري يف )النهاية يف غريب  = وم��ا فوَق��همُ هواءٌ، وما َثمَّ َخْلٌق، عرشمُ
األث��ر(: »)عمـــا( يف حديث أيب َرِزين قال: يا رســـول اهلل، أين كان ربرُّنا عـــّز وجّل قبل أن خيلق 
ـــحاب. قال أبو  خلقـــه؟ فقـــال: »كان يف َعامٍء حتَتهمُ هواءٌ وفوَقهمُ هواءٌ«. الَعَماء بالفتح والمّد: السَّ
عبيد: ال ُيْدَرى كيف كان ذلك الَعَماء. ويف رواية: »كان يف َعًمى« بالقرص ومعناه ليس معه ىشء. 
وقيـــل: هو كل أمر ال تدركه عقول بين آدم وال يبلغـــه الوصف والفطن. وال بّد يف قوله: أين كان 
ربرُّنـــا؟ من ُمضاف حمذوف كما ُحذف يف قوله تعاىل: چەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ یچ 

)البقـــرة( وحنـــوه فيكون التقدير: أيـــن كان عرش رّبنا؟ ويدّل عليـــه قوله تعاىل: چڤ  
ڤ   ڦ  ڦ  ڌ چ )هود(« اهـ. 576/3. وهذه ُشَبه من أهل التجسيم والتشبيه يف أخذ 
بعض األحاديث المتشاهبة عىل الظاهر، ومعروف يف لغة العرب أمر احلذف والتقدير، فالصحابة 

ومن بعدهم كانوا عىل تنزيه اهلل عن المكان واجلهة والشبيه هلل بأّي صفة من الصفات.
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ابن العثيمني الوّهابّي يكّفر القرضاوّي

 

اجملّسم املنحرف

قــــال القرضاوّي يف حديث متلفز وحمفوظ لدينا )وموجود عىل اإلنرتنت( 
وكالمــــه مردود عليــــه وهو ضالل وكفر واســــتهزاء باهلل والعيــــاذ باهلل: »أهيا 
اإلخــــوة، قبل أن أََدَع مقامي هذا، أحّب أن أقول كلمة عن نتائج االنتخابات 
اإلرسائيلية، العرب كانوا معّلقني آماهلم عىل جناح »برييز«، وقد سقط »برييز«، 
وهــــذا مما حنمده يف إرسائيــــل، نتمىّن أن تكون بالدنا مثل هــــذه البالد! اليت 
من أجل جمموعة قليلة يســــقط واحد، والشعب هو الذي حيكم، ليس هناك 
التســــعات األربع أو التســــعات اخلمس اليت نعرفها يف بالدنا! تســــعة وتسعني 
وتســــعني من مية، ما هذا؟ لو أن اهلل عرض نفس��ه عىل الناس ما أخذ هذه 

النسبة؟ ولكنه الكذب والغش واخلداع، حنيّي إرسائيل عىل ما فعلت!« اهـ.
فرّد عليه ابن العثيمني قائاًل: »يقول رجل كان يتكّلم عن االنتخابات يف 
إحدى الدول، وذكر أن رجاًل حصل عىل نســـبة تسعة وتسعني يف المائة، ثم 
قال: لو أن اهلل عرض نفسه عىل الناس لما أخذ هذه النسبة. أعوذ باهلل، هذا 
جيـــب عليه أن يتوب من هذا، وإال فإنه ُيْقَتل، ألنه جعل المخلوق أعىل من 
اخلالق، فعليه أن يتوب إىل اهلل، فإن تاب فإن اهلل يقبل التوبة عن عباده، وإال 

وجب عىل والة األمور أن يرضبوا عنقه والعياذ باهلل« اهـ.



148

 ابن العثيمني يكّفر اإلمام أمحد بن حنبل 

باعرتاف األلبانّي

كما هو معلوم ومقّرر يف دين اهلل تعاىل أن التوسل هو طلب جلب منفعة 
ل به، مع اعتقاد  أو اندفاع مرّضة من اهلل بذكر اسم نيّب أو ويّل إكراًما للمتوسَّ

أن اهلل هو الضاّر والنافع عىل احلقيقة.
وهذا مأخوذ من حديث األعمى)1( الذي عّلمه الرسول | أن يتوّسل به 
إىل اهلل، فهذا هو احلّق الذي عليه المسلمون من السلف واخللف، ومل خيالف 

يف ذلك إال رشذمة تكفريية أتباع حممد بن عبد الوهاب. 
ومن الوهابية ابن العثيمني المجســـم الـــذي يكّفر اإلمام أمحد بن حنبل 
ريض اهلل عنـــه، وذلك أن اإلمام أمحد روى عنه أكرُب تالميذه قدًرا أبو بكِر بن 
ل الداعي أي عند االستسقاء أي عند طلب المطر من  المروزّي قال: »َيَتَوسَّ

اهلل تعاىل بالنيّب |«)2( اهـ.
يقول ابن العثيمني الوّهايّب المجّسم يف تسجيل صويت: »وعىل هذا فيحرم 
عىل اإلنســـان أن يقول: اللهّم إين أســـألك جباه النيّب | أو جباه فالن أو فالن 
ا، وإذا كان  ا وال ســـبًبا واقعيًّ ممن يزعمونه أولياء، ألن ذلك ليس ســـبًبا رشعيًّ
غريَ ســـبب رشعّي أو واقعّي فإن إثبات كونه سبًبا نوع من اإلرشاك باهلل عّز 

)1( املعجم الكبري، الطربايّن، 411/7، 412. وقال الطرباين: »احلديث صحيح« اهـ.
)2( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، المرداوي احلنبيل، 456/2.
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« اهـ. وجلَّ
ويقول: »كذلك إذا توّســـلت إىل اهلل تبارك وتعاىل بما مل يكن ســـبًبا فإنه 
كاالستهزاء به وبآياته تبارك وتعاىل، ومن هذا النوع التوسل بما ذكره السائل 

من جاه النيّب | وحرمته وما أشبه« اهـ.
وهذا فيه اهتام بالكفر لإلمام أمحد، ألن اإلمام أمحد اســـتحّب التوســـل 
برســـول اهلل عليه الصالة والســـالم، فبذلك يكون ابـــن العثيمني كّفر اإلمام 
أمحد، واهتمه أيًضا بأنه أجاز االســـتهزاء باهلل والعياذ باهلل تعاىل من رّش وقبح 
الوهابيـــة، وهذا األلبايّن المدلّس المتناقض يعرتف بلســـانه أن اإلمام أمحد 
أجاز التوّســـل بالنيّب | جباهه وذاته، أي أن يقول الرجل: اللهم إين أسألك 

بذات النيّب أو جباه النيّب |.
ويقول األلبايّن يف تسجيل صويت: »لكن هنا يظهر – واحلكي بيناتنا – ما 
دام اإلمام أمحد قال جبواز التوّســـل بالذات عفـــًوا باجلاه، واإلمام أمحد إمام 

« اهـ. سيّنّ
ويكـــون أيًضا ابن العثيمني قد كّفر األلبـــاينَّ الذي يدافع عن اإلمام أمحد 

بقوله جبوازه التوسل بالنيّب | جباهه وبذاته.
وأجاز األلبايّن أيًضا يف تســـجيل صويت أن يقول اإلنســـان: اللهم انرصنا 
إكراًمـــا للنيّب |، فُحْكُم األلبـــايّن أيًضا عند ابن العثيمني أنه كافر يدعو إىل 

الرشك والعياذ باهلل تعاىل.
ويســـأل ســـائٌل األلباينَّ قائاًل )يف تســـجيل صويت(: »يعين لو قال واحد: 
: »ال  اللهـــم انرص هذه األمة إكراًما لمحمـــد ال ننكر عليه؟« فأجاب األلباينرُّ
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ننكر عليه، كما لو قلنا بمحبتك لرسول اهلل |« اهـ.
فبعد هذا يتبنّي لكم كم حيقد ابُن العثيمني والوهابية عىل رسول اهلل |، 

وكم أن ألسنتهم سليطة يف تكفري المسلمني من السلف واخللف.
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األلبانّي اجملّسم يكّفر ابن العثيمني اجملّسم 

قـــال ابـــن العثيمني يف تســـجيل صويت له موجـــود لدينا )ومنشـــور عرب 
اإلنرتنت(: »وهو يســـأل: اإلنسان عىل ظهر دابة جالس أو واقف؟ اجلواب: 
جالس، فقال: لكن هل يصّح أن نعّدَيُه إىل االســـتواء عىل العرش؟ هذا حمّل 
نظـــر، ال أن نقول الكيف، يعين كيفية االســـتواء جمهول، ومن مجلة اجلهل أن 
ال نـــدري: هو جالس أو غري جالس« اهـ. ويقول: »فاســـتواء اهلل عىل العرش 

ا واستقراًرا« اهـ. معناه علّوه واستقراره عليه علوًّ

ويقول األلبايّن المجسم يف تسجيل صويت: »اهلل ليس جالًسا، ليس قاعًدا 
عـــىل العرش، هـــو الغيّن عن العالمـــني، وهنا تأيت هتمة جديـــدة من اخللف 
للســـلف: يســـتلزمون إلثبات العلـــّو هلل عزَّ وجلَّ عىل العـــرش أنه قاعد عىل 

العرش، حاشا هلل، هذا ال يقوله مسلم« اهـ.

ويقول: »أو تسمع واحًدا ينتمي إىل التتلمذ عيّل تسمع منو إيش؟ عقيدة 
باطلـــة، وهو أن اهلل اســـتوى عىل العرش يعين اســـتقّر، وربما تســـمع جلس 

وقعد...« اهـ.

وأيًضا يكون األلبايّن قد كّفر ابن تيمية احلّرايّن وابن قّيم اجلوزية واهلّراس 
وعائـــض القـــريّن وكلَّ َمن رّصح باجللـــوس يف حّق اهلل تعاىل مـــن الوهابية، 

فاأللبايّن المجّسم المتناقض شيُخ الوهابية يكّفر الوهابية!
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ـن دمشقية للطرق الصوفية  ذّم الشاّذ عبد الرمحـٰ
 

وابن تيمية ميدح اجلنيد البغدادّي رئيس الطائفة 
الصوفية

ألّف رجل شاّذ وهايّب يدعى عبد الرمحٰن دمشقية )ُعرَِف بأعماله الشائنة 
وعالقته المشبوهة( كتاًبا يوهم عنوانه ما ليس يف داخله، وأسماه: )الرفاعية( 
ومأله باالفرتاءات واألباطيل عىل اإلمام الكبري والقطب اجلليل أمحد الرفاعّي 
قـــّدس اهلل رّسه العزيز، وعىل مريديه وطالبه ممن أخذوا عنه العلم والطريقة 
الرفاعيـــة العلية، وألصق هبـــم هذا المّدعي الكثري مـــن القصص المكذوبة 

واخلرافات اليت مأل هبا كتابه، حىت احتوى مائتني وأربعني صحيفة.
وما يثري االشـــمئزاز من هـــذا الكتاب أن مؤلفه تنـــاول التصّوف فذّمه 
عًيا بأنه من البدع السيئة اليت استحدثها أصحاهبا، وغفل عن قول شيخه  مدَّ
ابن تيمية الذي مدح اجلنيد زعيم الصوفية يف عرصه فقال فيه: »اجلنيد سيد 
 الصوفية إمام هًدى« اهـ. وذلك يف كتابه المسمى )رشح حديث النـزول()1(،
وهذا بيـــان قاطع ودليل ســـاطع عىل خمالفة مؤلف الكتاب لشـــيخه، وعىل 
أنـــه جاهل بمعىن الصوفية والتصـــوف، فالصويّف عند أهل العلم هو العامل 
ـــنَّة، المـــؤدي للواجبات المجتنب للمحرمـــات، الذي ترك  بالكتاب والسرُّ
التنّعـــم يف المـــأكل والملبس وحنو ذلـــك، وهذه الصفة هـــي صفة اخللفاء 

)1( الكتاب المسمى رشح حديث الن�زول، ابن تيمية، 124/1.
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األربعـــة، فلذلك صّنف احلافظ ابن نَُعْيم يف كتابـــه )حلية األولياء()1( وأراد 
بذلك التميزي بني الصوفية الصادقـــني المتحّققني وبني غريهم حني كثر يف 
زمانه الطعن يف بعـــض الناس من الصوفية، ودعوى التصوف من أناس هم 
خـــالف الصوفية يف المعىن، فبدأ بذكر اخللفاء األربعة، فكان ذلك حجة عىل 
الوهابية وأحد أذناهبم مؤلف هذا الكتاب – أي الكتاب المسمى الرفاعية-.  
وكذلك ابن قيم اجلوزية)2( أحد مشـــايخ دمشقية ميدح اجلنيد البغدادي 

بذكر كرامة فراسته حني أسلم عىل يديه شاب.

)1( حلية األولياء، أبو نعيم، 4/1.
)2( الكتاب المســـمى مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ابن قيم اجلوزية، 

.133/2
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 دمشقية يكّفر 

ابَن تيمية وابَن القّيم

يقول عبد الرمحٰن دمشقية خماطًبا تالمذة الشيخ عبد اهلل اهلررّي رمحه اهلل 
تعاىل يف تســـجيل صويت: »ثم عندي الشـــيخ األلبايّن أصدق منكم« اهـ. أي 

يعترب دمشقيُة األلباينَّ صادًقا عنده.
وقال دمشـــقية كذلك: »إن قال ابُن تيميـــة إن النار تفىن فهو كافر، يال، 
هـــذه خاصـــة بابن تيمية، تكفري خـــاص بابن تيمية، إن ثبـــت ذلك عنه، 
أعجبك هذا انبســـطت اآلن؟« اهـ. واأللبايّن قال: »القول بفناء النار زلّة من 

م. زاّلت ابن تيمية« اهـ. كما تقدَّ
فإذن يا دمشـــقية تكون قـــد كّفرت ابَن تيمية، واألمـــر اآلخر هل أيًضا 
ابن العثيمني صادق عندك؟ وشـــيخ ابن العثيمني عبد الرمحٰن السعدّي أيًضا 
صادق عندك؟ فابن العثيمني قال يف تســـجيل صويت: »ما كّنا نظّن أن أحًدا 
مـــن الناس يقـــول بأهنا – أي النـــار – تفىن من أهل الســـنة واجلماعة، وقد 
استغرب شيخنا عبد الرمحٰن الســـعدّي كون ابن القّيم حاول أن يرّجح القول 
بفنائها يف كتابه )شـــفاء العليل( وقال شـــيخنا: إن هذه تعترب كبوة من هذا 

اجلواد، وغلط عظيم« اهـ.
فهل أيًضا تكّفر يا دمشقيُة ابَن قيم اجلوزية؟ فأنت كّفرهتم ُحْكًما ألنك 

قلت: إذا كان ابن تيمية قال بفناء النار فأنت تكّفره. 
وأنت تقول: إن األلباينَّ صادق عندك!!!!  
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دمشقية جييز قول: »يا حممد« للتداوي

عمل دمشقية المتذبذب عىل الطعن يف رواية )األدب المفرد( أي رواية 
أثر ابن عمر ريض اهلل عنهما »لَّما خدرت رجله فقال: يا حممد، فكأنما نشط 
من عقال« أغار عليها بالتضعيف، وهو يعرف أنه ليس أهاًل للتضعيف وال 
للتصحيح، وهو )يف تسجيل صويت( اعرتف بذلك فقال إنه يأخذ العلم من 

»الكومبيوتر«!
لكن هذا الشخص المتذبذب المتناقض يسأل نفسه: َمْن معه بواسري أو 

رسطان يف الدم هل يقول: يا حممد فُيْشفى؟ أعطوين.
ثم رّد عىل نفسه فقال يف موضع آخر: »وعىل َفَرض أن فعَل ذلك مرشوع، 
فإنه حُيمل عىل ذكر احلبيب عند خدر الرِْجل، أي أن النيّب | عّلم ابن عمر 
وسيلًة للتداوي يف حال خدر الرِْجل، فيكون المرشوع حينئٍذ التداوي بذكر 

احلبيب« اهـ.
فبهذا يكون دمشـــقية قد هدم عقيدته وعقيدة الوهابية المجســـمة نفاة 
التوســـل والتربك، فـــإن هذا الكالم الصادر من دمشـــقية معناه إذا إنســـان 
أُصيب بصداع يف رأســـه فليقل: يا حممد للتداوي، أو يا حسيناه للتداوي، 

ألن دمشقية يقول إن هذا عند ذكر اسم المحبوب وهو جائز عنده.
فيا أهيا الناس، دمشـــقية يقول لكم: َمْن أُصيب بوجع يف قلبه أو يف بطنه 
أو يف رأســـه أو يف رِْجلـــه، أو أُصيب بىشء من األمراض فليتداَو بذكر اســـم 
المحبـــوب، فليقل: يا حممد، يا حســـني، يا أبا بكر الصّديق للتداوي بذكر 

اسم المحبوب، فلماذا تنكر يا دمشقية؟
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دمشقية يضّلل شيخه ابن العثيمني

قال ابن العثيمني: »عورة الذكر من ســـبع إىل عرش ســـنني السوأتان فقط 
بُر فقط، فلو لبس »السليب« كفى« اهـ.  يعين القبل والدرُّ

ويقول دمشـــقية )يف تسجيل صويت( وكأنه خياطب طالب ابن العثيمني 
مع أنه هو بعينه واحد منهم: »يظهر شيخكم كان حيب يتطّلع عىل احللوين، 
عىل الشـــباب الصغار، نعم، اليل بيكشفوا وبيصلوا مع تغطية السوأتني فقط« 

اهـ.
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 عبيد اجلابري الوهابّي يطعن 
يف حممد العريفي الوهابّي وغريه

ســـؤال قال شـــخص فيه )يف تســـجيل صويت(: هنالـــك قّصاصون عىل 
الســـاحة الدعوية ِمْن أمثال سعيد بن مســـفر والعريفّي واجلبيالن وغريهم، 
كيف ُيَتعامل مع أرشطتهم اليت هي جمّرد قصص وتشـــويق وفكاهات، هل 

ُيْنصح بسماعها؟
بعـــد المقدمة يقول اجلابرّي: »وهناك قســـم من الوعـــاظ َمن ال يعتنون 
بتقريـــر قواعد الدين وأصوله، وال هيتمون بتوحيد وال رشك، وديدهنم كّلهم 
أو جّلهم هو مثل ما ذكرت يف ســـؤالك: قصص وفكاهات وجمرد تشـــويق 
أو ترهيب خالٍ أو ترغيـــب خالٍ، فهؤالء قصاصون، ويف أرشطتهم مضيعة 

للوقت، ومشغلة عن طلب العلم الرشعّي« اهـ.
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طعن اجلابرّي الوهابّي يف صاحل املغامسّي الوهابّي 
املتلّون والقرضاوّي 

ُسِئل عبيد بن عبد اهلل اجلابرّي )يف تسجيل صويت( عما هو حال صالح 
ابن عواد المغاميّس، إمام مسجد قباء وله دروس يف التفسري؟

فأجـــاب: »هـــذا الرجل جاهـــل، ال أنصح بأخذ العلم عنـــه، ألنه ليس 
من المتخصصني يف الرشع حســـبما بلغـــين.. هذا أواًل ..، ثانًيا الرجل داعية 
تصوف، ويدل لذلك قصة المقبورة، وقد رددهتا يف كتاب بعنوان »التقريرات 
المســـطورة« فهذه القصة من حيث اإلســـناد هالكة، وهو اقتبسها من أحد 

علماء التصوف الغالة، وفيها نكارات، فلرياجعها من شاء.
وبلغين عنه أنه يقول: جيوز التنازل عن ترك الرشك أو كذا، أو جيوز التنازل 
من أجل مجع الكلمة.. يعين التنازل عن التوحيد أو التنازل عن إنكار الرشك 
من أجل مجع الكلمة، وهذه ســـبقه إليها القرضاوي، والقرضاوي إمام بعيد 
الغور يف الضالل، وليس يف اهلدى، وعنده كفريات ولو قلت قول القرضاوي 
هذا لكفرت. فيجب احلذر من المغاميّس، صالح بن عواد إمام مسجد قباء، 

كما جيب احلذر من القرضاوي والتحذير من الرجل« اهـ. 
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كلمة أخرية

إنَّ كل ما ســــقناه من عّينات عن تناقضــــات الوهابية قدميًا وحديًثا، من 
اختالف وتناقضات بني كتب الشخص الواحد، أو يف الكتاب نفسه، أو بني 
منّظري مذهب الوهابية، كتابًة وصوًتا، ما هو إال قّل من كل، ولو أردنا بسط 
كل ما لدينا لكانت جملدات، إال أن هذا نرتكه لقابل األيام بإذن اهلل تعاىل. 
وكل هـــذه التناقضـــات اليت ال ختفـــى عىل ذي عينني... مـــرّده إىل هوى 
النفـــس الذي يعمي ويصـــم، وتغيري العقيدة بني فينة وأخرى، بســـبب أهنا 
عقيدة خمالفة لما جاء به رســـول اهلل حممد |، فاحلق أبلج، والباطل جللج، 

لمن تأمَّل...
وأدى األمـــر بتحكم آراء الوهابية من خالل الدعوى بال  دليل، وتفســـري 
النصـــوص عـــىل غري ما أنـــزل اهلل، تبًعا لنظـــر قارص، إىل ظهـــور وهابيات 
متعددة، يكفر بعضها بعًضا، من حيث يشـــعرون، أو ال يشـــعرون... وكأن 
عقيدة رســـول اهلل | مشـــاع لكل ذي لسان ليقول فيها برأيه، من غري علم 
وال فهـــم، منحرًفا عن حمكم اآليات، ومكذًبا لما صح من احلديث، وخارًقا 

إلمجاع األمة، ومناقًضا للعقل السليم.
أما أهل السنة واجلماعة فهم عىل عقيدة واحدة، سلفهم وخلفهم، شيبهم 
وشـــباهبم، رجاهلم ونسائهم، علماؤهم وعواّمهم؛ وهم وإن اختلفت بعض 
مصطلحـــات علمائهـــم يف ما بينهم، إال أن األصل واحـــد، حبمد اهلل الذي 
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مل يضّيع أمة احلبيب الثابتة عىل عقيدة رســـول اهلل |، إىل قيام الســـاعة، ال 
تبّدل وال تغرّي.

َهْب أنك ذهبت إىل بالد المغرب العريب ســـتجد أن أهل الســـنة يقولون 
كإخواهنم يف أندونيسيا ومالزييا، وكازخستان وباكستان، والبوسنة واهلرسك، 
وبالد الشام، والعراق واحلجاز، وبالد االنتشار يف بالد اهلل الواسعة... َبْيَد أن 
ســـقوط اخلالفة العثمانية، وحكم اإلنكلزي، وظهور النفط، عوامل ساعدت 
عىل بروز دعـــوة الوهابية وانتشـــارها، بالرتهيب والرتغيـــب، بالمؤامرات 
وإغداق)1( األموال، لكن حســـبنا أن يف هذه األمة من قيَّضه اهلل للدفاع عن 
اإلسالم، من أعدائه من مدعيه اخلبيثني الذين يضعون السم يف الدسم، ومن 

أعدائه من المجاهرين الذين يكيدون له ليل هنار.
نســـأل اهلل أن يغفـــر لكل من له ســـهم يف إخراج هـــذا الكتاب يف حلته 
ونـــرشه، وأن ينفع به، وأن يكتب له الربوز والشـــهرة يف اخلافقني، وأن يكون 
عوًنا للمسرتشـــد، ودلياًل للمهتدي، وســـالًحا للمدافع عن عقيدة األنبياء 
والمرســـلني، والمالئكة والصاحلني، وكل المؤمنني؛ فال ترتك هذا الكتاب 
يقـــف عندك، بـــل ادفعه إىل غريك، رغبًة بنرش علم رســـول اهلل |؛ واهلل ال 

يضيع أجر من أحسن عماًل، وهو الموفق، واحلمد له أوالً وآخًرا. 

)1( القام��وس املحيط، الفريوزابادي، مادة غ د ق: »أْغـــَدَق المـََطُر واْغَدْوَدَق: َكُثَر َقْطُرُه« اهـ. 
.1180/1
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فهرس املصادر واملراجع

القرآن الكريم.- 

إحت��اف الس��ادة املتقني برشح إحي��اء علوم الدي��ن، حممد بن حممد - 
ابـــن حممد بن عبد الرزاق احلســـييّن الزبيدّي، أبـــو الفيض، الملقب 
بمرتىض، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت. ونســـخة أخرى: مؤسســـة 

التاريخ العريب، بريوت، د.ط، 1414هـ - 1994م.
الكتـــاب المســـمى اجتامع اجلي��وش اإلس��المية عىل غ��زو املعطلة - 

واجلهمي��ة، حممـــد بن أيب بكر أيـــوب الزرعّي، أبو عبـــد اهلل، ابن قيم 
اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1، 1984.

اإلحس��ان برتتيب صحيح ابن حبان، حممـــد بن حبان بن أمحد بن - 
معاذ بن معبد البسيّت، ويقال له ابن حبان، لعيّل بن بلبان بن عبد اهلل، 
عـــالء الدين الفاريّس، المنعوت باألمري، دار الكتب العلمية، بريوت، 

د.ط، د.ت.
الكتاب المسمى أحكام اجلنائز وبدعها، حممد نارص األلباين، طبعة - 

زهري الشاويش )المجسم(، بريوت، د.ط، د.ت.
أح��كام متي املوت، حممد بن عبد الوهاب، تعليق عبد الرمحٰن حممد - 

الســـدحان وعبد الرمحٰن جربين، المكتبة اإلمداديـــة، مكة المكرمة، 
د.ط، د.ت.   
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األدب املفرد، حممد بن إسماعيل البخارّي، أبو عبد اهلل، دار البشائر - 
اإلسالمية، بريوت، ط 3، 1989. 

األذكار النووي��ة، حيىي بن رشف النـــووّي، المكتبة األموية، بريوت، - 
د.ط، د.ت.  

 اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، عبد الملك بن عبد اهلل- 
ابن يوســـف بن حممد اجلوييّن الشـــافعّي، أبو المعايل، الملقب بإمام 

احلرمني، د ط، د.ت.
األس��امء والصفات، أمحد بن احلســـني بن عيّل البيهقـــّي، أبو بكر، دار - 

إحياء الرتاث العريّب، بريوت. د.ط، د.ت.
االس��تذكار، يوســـف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمرّي، أبو عمر، دار - 

الكتب العلمية، بريوت، ط 1، 2000.
اعتق��اد اإلمام املبّجل أيب عبد اهلل أمحد ب��ن حنبل، عبد الواحد بن - 

عبـــد العزيز بن احلارث التميمّي، أبـــو الفضل، دار المعرفة، بريوت، 
د.ط، د.ت.

اإلعالن بالتوبيخ ملن ذّم التاريخ، حممد بن عبد الرمحٰن الســـخاوّي، - 
تعليق المســـترشق فرانز روزنثال، ترمجة التعليـــق صالح أمحد العيّل، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 1، 1986.
األع��الم، خـــري الدين بن حممود بن حممد بن عـــيّل بن فارس، الزركيل - 

الدمشقّي، بريوت، دار العلم للماليني، ط 15، 2002.
أعم��دة االس��تعامر الربيطايّن يف الوطن الع��ريّب: عبد اهلل فييل، خريي - 
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محاد، الدار القومية للطباعة والنرش، القاهرة، د.ط، د.ت.
الكتاب المســـمى اقتض��اء الرصاط املس��تقيم ملخالف��ة أصحاب - 

اجلحي��م، أمحد بن عبـــد احلليم بن تيمية احلـــرايّن، تعليق نارص عبد 
الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض، د.ط، د.ت. 

 الكتاب المسمى األقوال السلفية النقية ترّد عىل من قال: إن معية اهلل- 
ذاتي��ة، عبد اهلل بن إبراهيم القرعاوّي، مطابع اخلالد، الرياض، د.ط، 

د.ت.
ألفية الس��يوطّي يف علم احلديث، عبد الرمحٰن بن أيب بكر الســـيوطّي، - 

د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.
اإلنص��اف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين، أبو احلســـن، - 

عيل بن ســـليمان المرداوي احلنبيل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
د.ط، د.ت.

البداية والنهاية، إســـماعيل بن عمر بن كثري الدمشـــقّي، دار إحياء - 
الرتاث العريّب، ط 1، 1988.

بي��ان تلبيس اجلهمية يف تأس��يس بدعهم الكالمي��ة، أمحد بن عبد - 
احلليم بن تيمية احلرايّن، مؤسسة قرطبة، د.ط، د.ت.

بيان زغل العل��م والطلب، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيّب، مكتبة - 
الصحوة اإلسالمية،  د.ط، د.ت.

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حممد بن أمحد بن عثمان - 
الذهيّب، دار الكتاب العريّب، بريوت، ط 1، 1987. 
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تاريخ جند المســـّمى »روض��ة األفكار واألفهام ملرت��اد حال اإلمام - 
وتعداد غزوات ذوي اإلسالم«، احلسني بن غنام، دار الرشوق، ط 4، 

 .1994
تاريخ ابن الوردّي، زين الدين عمر بن مظفر الشـــهري بابن الوردّي، - 

دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، 1996. 
 ت��اج العروس م��ن جواهر القاموس، حممد بـــن حممد بن حممد بن- 

عبد الرزاق احلسييّن الزبيدّي، أبو الفيض، الملقب بمرتىض، بريوت، 
دار الفكر، د.ط، 1994. ونسخة أخرى: بريوت، دار الكتب العلمية، 

ط1، 2007.
تاري��خ بغداد، أمحد بن عيّل بن ثابـــت البغدادّي، أبو بكر، المعروف - 

باخلطيب، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.
الكتاب المسمى التحذير من البدع، عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، - 

النارش: ما يســـمى الرئاســـة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء 
والدعوة واإلرشاد، ط 1، 1991.  

الكتاب المسمى حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني، حممد بن عيل - 
ابن حممد الشوكايّن، دار القلم، بريوت، ط 1، 1984.

تشنيف املس��امع برشح مجع اجلوامع )مجع اجلوامع لعبد الوهاب بن - 
عيّل بن عبد الكايف، تاج الدين الســـبكّي(، حممد بن هبادر بن عبد اهلل 

الزركيّش، أبو عبد اهلل، بدر الدين، د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.
الكتاب المسمى تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد، حممد بن إسماعيل - 

الصنعايّن، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
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التلخي��ص احلبري يف ختريج أحاديث الرافع��ّي الكبري، أمحد بن عيّل - 
ابن حممـــد بن أمحد بن حجر العســـقاليّن، دار الكتب العلمية، ط 1، 

 .1989
البح��ر املحيط، أبـــو حيان األندليس حممد بن يوســـف، دار الكتب - 

العلمية، بريوت، ط1، 1422هـ - 2001م.
الكتاب المســـمى تنبيهات يف الرّد عىل من تأول الصفات، ابن باز، - 

د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.
الكتاب المسمى التوحيد وإثبات صفات الرب عّز وجّل، حممد بن - 

إسحاق بن خزمية، أبو بكر، والمقدمة لصالح بن فوزان )المجّسم(، 
مكتبة الرشيد، الرياض، ط 5، 1994. 

الكتاب المســـمى التوحيد، صالح بن فوزان )المجّسم(، النارش: ما - 
يســـمى وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد – المملكة العربية 

السعودية، ط 4، 2002.
هتذي��ب الكامل، يوســـف بن الزكي عبد الرمحٰن أبـــو احلجاج المزّي، - 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 1، 1980.
جامع البيان يف تفس��ري القرآن )تفسري الطربّي(، حممد بن جرير بن - 

يزيد الطربّي، أبو جعفر، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.
اجلام��ع الصحيح )صحي��ح البخ��ارّي(، حممد بن إســــماعيل بن - 

إبراهيم بن المغرية البخارّي، دار إحياء الرتاث العريّب، د.ط، د.ت.
اجلامع الصحيح )صحيح مس��لم(، مســـلم بن احلجاج بن مســـلم - 
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القشريّي النيسابورّي، دار الكتب العربية، بريوت، د.ط، د.ت.
الكتاب المســـمى حادي األرواح إىل بالد األفراح، حممد بن أيب بكر - 

أيـــوب الزرعّي، أبو عبـــد اهلل، ابن قيم اجلوزيـــة، دار الكتب العلمية، 
بريوت، د.ط، د.ت.

حاش��ية إعانة الطالبني، أبو بكر )المشهور بالبكرّي( بن حممد شطا - 
الدمياطّي، هو حاشـــية عىل حل ألفاظ فتـــح المعني لرشح قرة العني 
 بمهمـــات الديـــن لزين الدين بن عبـــد العزيز المعـــربّي المليبارّي،

د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.
حاش��ية رد املحت��ار ع��ىل الدر املخت��ار رشح تنوير األبص��ار، ابن - 

عابدين حممد عالء الدين احلنفّي، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، 
د.ط، 2000. 

احلاوي للفتاوى يف الفقه وعلوم التفسري واحلديث واألصول والنحو - 
واإلعراب وسائر الفنون، عبد الرمحٰن بن أيب بكر بن حممد اخلضريّي 

السيوطّي الشافعّي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1، 2000.
احلصن احلصني من كالم س��يد املرس��لني، ابن اجلـــزرّي، حممد بن - 

حممد بن عيّل، خمطوط، المكتبة األزهرية.
حلي��ة األولياء وطبقات األصفياء، أمحـــد بن عبد اهلل األصبهايّن، أبو - 

نُعيم، دار الكتاب العريّب، بريوت، ط4، 1984. ونسخة أخرى: دار 
الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.

حوايش رشح ابن حجر عىل متن بافضل، حممد بن سليمان الكردّي، - 
)متن مشـــهور يف المذهب الشـــافعّي لعبد اهلل بن عبد الرمحٰن َباَفْضل 



168

احلرضمـــّي، واســـم رشح ابـــن حجر هو املنه��ج القويم يف مس��ائل 
التعليم(، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

حي��اة األنبياء صل��وات اهلل عليه��م بعد وفاهتم، أمحد بن احلســـني - 
البيهقّي، مكتبة العلوم واحلكم، المدينة المنورة، ط 1، 1993.

ال��درر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد بن عيّل بن حممد الكنايّن - 
العسقاليّن، دار اجليل، بريوت، د.ط، د.ت.

 الدرة املضية يف الرّد عىل ابن تيمية، تقي الدين السبكّي عيل بن عبد الكايف،- 
د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

دالئل النبوة، أمحد بن احلســـني بن عيّل البيهقّي، أبو بكر، دار الكتب - 
العلمية ودار الريان للرتاث، ط 1، 1988.

ذخائ��ر الق��رص يف تراجم نب��الء العرص، حممد بن عـــيّل بن طولون، - 
خمطوط، مكتبة برلني.  

الذك��رى، نصائح عامة، عبد الرمحٰـــن بن محاد آل عمر، ط 1، د.ن، - 
د.ب، د.ت.

الرسائل العملية التسع، حممد بن عبد الوهاب، د.ط، 1987.  - 
الرس��ائل الغامرية ج��زء فيه الرد عىل األلبايّن، عبـــد اهلل بن الصّديق - 

الغمارّي، دار المشاريع، بريوت، ط1، 1417هـ - 1996م.
الرس��الة األكملية،أمحـــد بن عبـــد احلليم بن تيمية احلـــرايّن، مطبعة - 

المدين، القاهرة، د.ط، د.ت. 
الكتاب المسمى رسالة يف رشح حديث عمران بن حصني، أمحد بن - 
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عبد احلليم بن تيمية احلرايّن، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
الرسالة القش��ريية يف علم التصوف، عبد الكريم بن هوازن بن عبد - 

الملك بن طلحة النيســـابورّي القشريّي، دار الكتاب العريّب، بريوت، 
د.ط، د.ت. 

الكتاب المسمى الرفاعية، عبد الرمحٰن دمشقية المجسم، د.ن، د.ب، - 
د.ط، د.ت.

رفع األس��تار إلبط��ال أدلة القائلني بفناء النار، حممد بن إســـماعيل - 
الصنعايّن، تعليق الوهايّب حممد نارص األلبايّن، طبعة ما ُيسّمى المكتب 

اإلسالمّي، ط 1، 1984. 
الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم، حممد بن أمحد بن - 

عثمان الذهيّب، أبو عبد اهلل، دار البشـــائر اإلســـالمية، بريوت، د.ط، 
.1992

الكتاب المســـمى ال��روح يف الكالم ع��ىل أرواح األم��وات واألحياء - 
بالدالئل من الكتاب والس��نة، حممد بـــن أيب بكر أيوب الزرعّي، أبو 

عبد اهلل، ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت، 1975.
الكتاب المســـمى زاد املعاد يف هدي خري العب��اد، حممد بن أيب بكر - 

أيوب الزرعّي، أبو عبد اهلل، ابن قيم اجلوزية، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
ومكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، ط 27، 1994.

الكتاب المســـمى سلس��لة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، حممد - 
نـــارص األلباين، طبعة زهري الشـــاويش )المجســـم(، بـــريوت، د.ط، 

د.ت. مكتبة المعارف، الرياض، د.ط، د.ت.
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س��نن أيب داود، ســـليمان بن األشعث بن إســـحاق بن بشري األزدّي - 
السجستايّن، دار إحياء الرتاث العريّب، د.ط، د.ت.

َلِمّي الرتمذّي، -  سنن الرتمذّي، حممد بن عيىس بن سورة بن موىس السرُّ
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليّب، مرص، ط 2، 1975.    

الس��نن الكربى، أمحد بن عيّل بن شـــعيب النَّسائّي، مؤسسة الرسالة، - 
د.ط، د.ت.

سري أعالم النبالء، حمّمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيّب، شمس - 
الدين، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 2004.

الس��يف الصقيل يف الرد عىل ابن زفيل، تقي الدين السبكي، عيل بن - 
عبد الكايف، مطبعة السعادة، القاهرة، د.ط، د.ت.

الكتاب المســـمى رشح حدي��ث الن�زول، أمحد بن عبـــد احلليم بن - 
تيمية احلرايّن، دار العاصمة، د.ب، ط 1، د.ت.
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